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DỰ THẢO    

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TIẾN TỚI KHAI GIẢNG 

NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

A. Tổng kết, đánh giá các hoạt động trong tháng 07 năm 2022: 

1. Hoàn thành tổ chức thi tốt nghiệp thpt tại điểm trường Nguyễn Huệ 

2. Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 -2023. 

B. Kế hoạch hướng đến khai giảng: 

STT Thời  gian Nội  dung công việc Người thực hiện 

1 - 02/8/2022 
- Công bố kết quả kiểm tra lại năm học 2021 

– 2022. 

- Phụ trách chuyên 

môn, khảo thí, T. Kiên 

2 
- 5/8/2022 

 

- Từ 7h30- 9h30, Họp hội đồng sư phạm 

thông qua các nội dung kế hoạch chuẩn bị 

cho năm học mới.  

- Từ 9h30 – 10h30, GVCN hoàn thành nhập 

điểm thi lại vào học bạ. 

- Từ 10h30 – 11h00, Họp phân công nhiệm 

vụ của tổ nhập học. 

- Hội đồng sư phạm 

 

 

- T. Việt, T. Quang, 

GVCN 

 

- Tổ nhập học 

3 - 08 →12/8/2022 
- Nhập học cho học sinh khối 10, nhận đơn 

xin học lại của học sinh phải ở lại lớp. 

- Tổ nhập học 

4 - 09 → 10/8/2022 - Học chính trị hè - Toàn trường. 

5 
- 16/8/2022 - Kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10  

- BGH, Khảo thí, giáo 

viên coi thi 

6 
- 17→18/8/2022 - Chấm kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 

- Giáo viên chấm thi 

7 
- 19/8/2022 

- Công bố kết quả chấm kiểm tra chất lượng 

đầu vào lớp 10 

- BGH, Khảo thí 

8 
- 20→22/8/2022 - Biên chế lớp học  

- BGH, Khảo thí 

9 

- 23/8/2022 

- Họp lãnh đạo mở rộng để phân công chủ 

nhiệm, chuyên môn... 

 

- BGH, Tổ trưởng, tổ 

phó, BTĐT, CTCĐ, 

TKHĐ. 

10 
- 24/8/2022 

- Các tổ trưởng phân công chuyên môn nộp 

về cho T. Việt 

- Các tổ chuyên môn 

 



11 
- 25 →28/8/2022 - Xếp thời khóa biểu 

- T. Việt 

12 

- 29/8/2022 

- Tập huấn chuyên môn, tập huấn chủ 

nhiệm. 

- Niêm yết Thời khóa biểu, Danh sách các 

lớp, Sơ đồ phòng học, danh sách giáo viên 

dạy các lớp. 

- Gửi Quy chế chuyên môn; các kế hoạch 

chuyên môn chủ yếu của năm học 2021 – 

2022 đến toàn thể giáo viên (cả học dạy 

online lẫn dạy trực tiếp) 

- Cấp phát và nhận văn phòng phẩm. 

- BGH, Thầy Kiên, Tổ 

Hành chính, tổ chuyên 

môn. 

13 

- 30→31/8/2022 

- Sắp xếp bàn ghế, phương tiện đầy đủ cho 

các phòng học bàn giao cho GVCN các lớp. 

- Gửi quy chế quản lý cơ sở vật chất toàn 

trường, kế hoạch lao động cả năm học đến 

cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. 

- Gửi tài liệu về truyền thống của nhà trường 

(bằng clip), nội quy học sinh, quy chế thi đua 

của học sinh đến toàn trường (cả học trực 

tuyến lẫn học trực tiếp) 

- T. Toàn, ban lao động, 

bảo vệ 

14 

- 7h30  ngày 

1/9/2022 

- Tựu trường  

+ Dọn vệ sinh lớp học 

+ Bầu ban cán sự lớp  

+ Giáo dục truyền thống về nhà trường, về 

anh hùng Nguyễn Huệ 

+ Học tập nội quy, quy chế thi đua 

- Toàn trường 

15 - 5/9/2022 - Lễ Khai giảng năm học mới  - Toàn trường 

 

Trên đây là dự thảo kế hoạch tiến tới khai giảng năm học 2022 – 2023, đề nghị các đồng 

chí cán bộ, giáo viên theo dõi thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc đóng góp thì phản ánh cho BGH 

nhà trường để kịp thời giải quyết. 

        Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 

- BGH. 

- Các trưởng đầu ngành.           

- Các tổ trưởng. 

- Niếm yết phòng HĐ. 

- Toàn trường (qua e-mail nội bộ).           Trần Viết Lượng 

- Lưu văn thư.                           


