SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG THPT LƢƠNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH HOẠT ĐỘNG TOÀN TRƢỜNG
(Thực hiện từ ngày 30/08/2021 đến 06/09/2021)
Thứ, ngày,
tháng

Buổi
Sáng

Thứ 2
(30/08/2021)
Thứ 3
(31/08/2021)
Thứ 4
(01/09/2021)

Chiều
Sáng

Thứ 6
(03/09/2021)
Thứ 7
(04/09/2021)

Chủ nhật
(05/09/2021)

- 7h30: Tập huấn công tác dạy-học
online trên các phần mềm Office 365
- 14h00: Tập huấn công tác dạy-học
online trên các phần mềm Office 365
- 7h30: Họp toàn đảng bộ
- 9h00: Họp chung CBGVNV

Ngƣời thực hiện
- Tổ Hóa - Sinh và Tổ AnhSử
- Đảng viên
- CBGVNV toàn trường

Chiều
Sáng
Chiều

Thức 5
(02/09/2021)

Nội dung công việc

- 7h30: Tập trung học sinh toàn trường phổ
biến các nội dung chuẩn bị cho Lễ khai
giảng và năm học mới.
- 14h00: Sinh hoạt tổ Chuyên môn và
Văn phòng

Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

Sáng

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2021
- 7h30: Sinh hoạt tổ Chuyên môn và
Văn phòng
- 14h00: Sinh hoạt tổ Chuyên môn và
Văn phòng
- 7h30: Chuẩn bị CSVC cho Lễ khai
giảng năm học mới.
- 14h00: Chuẩn bị CSVC cho Lễ khai
giảng năm học mới.
- 7h30: Tổ chức Lễ khai giảng năm học
2021-2022 theo Kế hoạch

- Lãnh đạo, Tổ chủ nhiệm
và Tổ Văn phòng (Đ/c
Thanh phổ biến)
- CBGVNV toàn trường
- Trực lãnh đạo: Đ/c
Thanh
- 01 Bảo vệ trực trường
- CBGVNV toàn trường
CBGVNV và học sinh
được điều động (Đ/c
Nguyễn Tiến Đạt chỉ đạo
trực tiếp)
- CBGVNV toàn trường,
học sinh lớp 10 và các
học sinh lớp 11, 12 được
chọn.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức năm học
CBGVNV toàn trường
mới
- 7h05: Tổ chức dạy-học năm học mới
Sáng
2021-2022
Toàn trường thực hiện theo
Thứ 2
(06/09/2021)
- 12h50: Tổ chức dạy-học năm học mới TKB
Chiều
2021-2022
Lịch trên có thể điều chỉnh tùy thuộc vào các hoạt động của cấp trên
Ghi chú: - Tiếp tục triển khai thi công gói sửa chữa CSVC năm 2021
- Các đồng chí lãnh đạo chủ động các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực được
giao phụ trách.
- CBGVNV và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid.
Phú Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2021
Chiều

HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)
Dƣơng Nghĩa Bộ

