SỞ GD & ĐT BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN

LỊCH C NG T C TH NG 6 NĂM 2021
Tp.Bến Tre, ngày 26 tháng 5 năm 2021
Tuần lễ
31/5/2021
–
05/6/2021

N
Dạy n t

tốt n

dun c n v ệc
ệp THPT năm 2021

Kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi TS vào lớp
10

P nc n t
CB – GV

c

ện

- T. Bé Phương, GVCN và HS 12 ở
các phòng học lớp 12
- Thầy Hùng và Ban CSVC
T. Bé Phương, Cô Xuân

Nêm yết cho thí sinh biết số báo danh và phòng thi,
phát thẻ dự thi cho thí sinh thi TS vào lớp 10 THPT
Tiếp đoàn kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp
Ban lãnh đạo, thầy Lâm và cô Hương
Họp tổ CM, tổ VP (xét thi đua khen thưởng CBGVNV GVNV
và gương điển hình tiên tiến ở HK2 và NH NH 20202021, góp ý báo cáo tổng kết NH 2020-2021)
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng NH 2020-2021
Theo QĐ (Hiệu trưởng, Phó Hiệu
trưởng, chủ tịch công đoàn, trợ lý
thanh niên, các tổ trưởng và TKHĐ)
Tham dự Hội nghị chuẩn bị công tác tổ chức Hội đồng Lãnh đạo, thư ký Hội đồng coi thi
coi thi Kỳ thi TS vào lớp 10 THPT trực tuyến qua TS vào lớp 10
mạng
(Theo QĐ của Sở GD&ĐT)
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi tốt nghiệp CBGVNV tham gia coi thi
THPT năm 2021 (lần 1)
(Theo QĐ của Sở GD&ĐT)
Nhận hồ sơ của Hội đồng coi thi TS vào lớp 10
Thầy Lâm và thầy Bé Phương

07/6/2021
–
12/6/2021

Họp hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm
học 2020-2021
Coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Dạy n t tốt n ệp THPT năm 2021
Chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT NH 2021-2022
Hướng dẫn học sinh ôn tập thi lại

Theo QĐ của Sở GD&ĐT
Theo QĐ
CB – GV
Theo QĐ của Sở GD&ĐT
GV được phân công và HS thi lại

Gửi hồ sơ và các biểu mẫu nhận xét, đánh giá viên Cô Xuân

Chú thích
N ày 31/5/2021 (Học s n n ỉ ọc từ
n ày 01/6 đến ết n ày 05/6/2021)
- Cuối tiết 5C ngày 31/5/2021
- Ngày 31/5/2021
Ngày thứ hai 31/5
(GVNV các trường THCS đến nhận)
Theo lịch của Sở GD&ĐT
7h00 ngày thứ ba 01/6/2021
9g00 ngày thứ ba 01/6/2021
14g00 ngày 01/6/2021 tại phòng ngoại
ngữ trường THPT Lạc Long Quân
Dự kiến 7g30 ngày 02/6/2021 tại phòng
họp giáo viên trường
8g00-10g00 ngày 02/6 tại phòng Khảo
thí, QLCLGD&CNTT
8h ngày 03/6: Họp LĐHĐ coi thi
13h30 ngày 03/6: Họp toàn thể HĐ
Ngày 04/6 và sáng ngày 05/6/2021
Từ ngày 05/6 đến 17/6
Từ ngày 07/6 đến ngày 26/6/2021
(3 tuần)
Trước ngày 10/6/2021
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14/6/2021
19/6/2021

21/6/2021
–
26/6/2021

28/6/2021
–
03/7/2021

chức NH 2020-2021 về Phòng Tổ chức cán bộ Sở
GD&ĐT và báo cáo công tác kiểm tra nội bộ về Thanh
tra Sở GD&ĐT
Cập nhật dữ liệu thống kê NH 2020-2021 qua hệ thống
vnEdu và CSDL ngành
Nộp báo cáo tổng kết NH về Văn phòng Sở GD&ĐT
Sinh hoạt lớp (GVCN phổ biến quy chế thi tốt nghiệp
THPT đến HS)
Dạy n t tốt n ệp THPT năm 2021
(Từ n ày 14/6 đến 19/6/2021)
In và trả giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh
Các thầy cô gửi hồ sơ thi đua về cô Xuận
Nhận kết quả chấm thi tuyển sinh 10 và công bố điểm
thi, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT và nêm yết
cho thí sinh
Gửi hồ sơ thi đua về Sở GD&ĐT
Sinh hoạt lớp
Dạy n t tốt n ệp THPT năm 2021
- N ày 21/6 bù c o n ày n ỉ 21/4/2021

Thầy Lâm , GVCN và GVBM

Trước ngày 10/6/2021

Cô Cao Phương, cô Xuân
GVCN, HS khối 12

Ngày 11/6/2021
Tiết 5 sáng ngày thứ bảy ngày 12/6

CB – GV

Dạy bù n ỉ các n ày 24/5 và từ 01/6
đến 5/6/2021
Ngày 15/6
Ngày 15/6/2021
Từ ngày 18/6 đến 21/6

Thầy Lâm in, GVCN phát cho HS
CBGVNV
Cô Xuân

Cô Xuân
GVCN, HS khối 12
CB – GV
- K uyến k íc GV dạy p ụ đạo
c o HS từ n ày 22/6-26/6
- Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 - Cô Xuân, thầy Lâm
THPT, cập nhật dữ liệu vào phần mềm.
- Chuyển đơn phúc khảo về Sở GD&ĐT
- Cô Xuân
Kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi TN THPT - T. Bé Phương, GVCN và HS 12 ở
các phòng học lớp 12
Nghỉ dạy ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi TN THPT Thầy Hùng và Ban CSVC
Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng (để thực hiện);
- Giáo viên nhân viên (để thực hiện);
- Lưu: VT.

Ngày 18/6/2021
Tiết 5 sáng ngày thứ bảy ngày 19/6
Dạy bù n ỉ n ày 21/4 (t ứ tư)
và các n ày n ỉ v ệc r ên oặc đ
công tác của CBGV
- Từ ngày 25/6 đến ngày 10/7
- Trước 11g00 ngày 10/7/2021
- Cuối tiết 5C ngày 26/5/2021
(Hoặc sau tiết học cuối của lớp)
Ngày 28/6/2021

HIỆU TRƯỞNG
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