
  TRƯỜNG THPT LỘC THÁI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              TỔ VẬT LÝ - KTCN        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 19 
(Từ ngày 11 tháng 01 đến ngày 16 tháng 01 năm 2021) 

 

I/ Kế hoạch chung: 

+ Dạy học theo TKB mới.   

+ Tiếp tục bồi dưỡng Olympic theo Kế hoạch.   

II/ Kế hoạch cụ thể : 

 

Thứ 

Ngày 
Tên công việc Nội dung - Yêu cầu  

Người thực 

hiện 

Ghi 

chú 

 

2 

11/01 

 

 

Dạy học theo TKB mới Đúng PPCT GV có tiết  

Hoàn thành sổ đầu bài kì I Chính xác Cả tổ  

Cả 3 khối đều có tiết TC, thầy 

cô xem TKB lớp nào 1 tuần có 

3 tiết thì tiết thứ 3 là tiết TC để 

soạn giáo án cho đúng.  

Theo qui định 
GV dạy môn 

Lí 
 

Lưu bài KT cuối kì theo qui 

định 
 Cả tổ  

Hướng dẫn học sinh hoàn thiện 

các sản phẩm để từ ngày 23-

25/01/2021 tham gia Cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh dành cho HS 

trung học theo CV số 

36/SGDĐT-GDTrH đã gửi 

email và gửi lên website trường 

(báo cáo thầy Phước chậm nhật 

trước 01 tuần). 

 Quyền  

3 

12/01 

 

Dạy học theo TKB Đúng PPCT GV có tiết  

Hoàn thành bảng thống kê số 

liệu HK 1 
Mẫu tk có trên email tổ Cả tổ  

4 

13/01 
Dạy học theo TKB Đúng PPCT GV có tiết  

5 

14/01 
Dạy học theo TKB Đúng PPCT GV có tiết  

6 

15/01 
Dạy học theo TKB Đúng PPCT GV có tiết  

7 

16/01 

Dạy học theo TKB Đúng PPCT GV có tiết  

Nộp hồ sơ cá nhân để thầy Hữu 

Toàn kiểm tra, ký duyệt (trừ các 

loại hồ sơ điện tử đã nộp trên 

vnEdu).  

- Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi 

chép sinh hoạt chuyên môn; 

- Sổ điểm cá nhân; 

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên 

làm công tác chủ nhiệm lớp). 

 

Cả tổ  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Điều chỉnh, bổ sung:  

 

Lộc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

 

          



                                                                                                         Tổ trưởng 
 

 

 

 

 

  Phạm Tuấn Điệp 


