
SỞ GDĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG 

 

LỊCH LÀM VIỆC 
           (Từ tuần 36 đến tuần 43) 

 

+ Tuần 36 ( từ tuần 24/4/2017 -> 29/4/2017 ) :  

* Khối 12 thi học kỳ II theo lịch thi và. Ngày 24/4 khối 12 nghỉ ở nhà học bài thi; ngày 

29/4 khối 12 nghỉ học sau khi thi xong. 

* Khối 10, 11 ôn tập thi học kỳ II. 

+ Tuần 37 ( từ 01/5/2017 -> 06/5/2017 ) : 

 * Ngày 01, 02/5/2017 nghỉ lễ.  

* Ngày  03/5 -> 06/5/2017 lớp 12 học theo thời khóa biểu, lớp 10 và 11 thi học kỳ II. 

 * Hạn chót ngày 02/5/2017 khối 10, 11 vào điểm sổ lớn, nhập điểm vào máy ( điểm chi 

tiết trước khi thi học kỳ II ). GVBM khối 12 hoàn thành điểm vào phần mềm trước ngày 

05/5/2017. 

+ Tuần 38 ( từ 08/5/2017 -> 13/5/2017 ) : 

* Khối 12 tổng kết lớp, tiết 5, sáng ngày 08/5/2017. 

 * GVCN khối 12 nộp danh sách khen thưởng HK về văn thư, theo biểu mẫu, hạn chót 

ngày 09/5/2017. 

* GVCN lớp 12 cho học sinh viết phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp theo mẫu và nộp về 

thầy Hưng trước ngày 11/5. 



 

 

* 14h00, ngày 13/5/2017 kiểm tra chéo hồ sơ khối 12 vòng trường để chuẩn bị thi tốt 

nghiệp THPT Quốc gia.  

* Khối 12 tiếp tục hoàn thành chương trình, ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học từ 

08/5->10/5/2017; 11/5-> 13/5/2017 thi thử lần II theo lịch thi sở GDĐT. 

* Khối 10, 11 thi học kỳ II theo lịch thi từ 08/5->10/5/2017; 11/5->13/5/2017 tiếp tục 

thực hiện chương trình HKII và trả bài thi cho học sinh. 

* Chiều 14/5, lúc 14h00 họp GVCN để chuẩn bị tổ chức họp CMHS cuối năm học. 

+ Tuần 39 ( 15/5/2017->20/5/2017 ) : 

* Khối 12 tiếp tục hoàn thành chương trình, ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học. 

* Khối 10, 11 trả bài, đọc điểm, vào điểm sổ lớn, nhập điểm vào máy trước ngày 

15/5/2017 và hoàn thành chương trình năm học 2016-2017. 

* Từ 15/5 -> 17/5/2017 khối 10, 11 làm đơn chuyển lớp theo nguyện vọng ( dựa vào khối 

thi đại học ).  

* Họp xét xóa kỷ luật học sinh khối 10,11 vào 14h00 ngày 15/5. 

* Ngày 16/5/2017 tham gia thi Olimpic 19/5 cấp tỉnh. 

* Tổng kết lớp khối 10, 11 vào ngày 17/5/2017. 

* GVCN khối 10, 11 nộp danh sách khen thưởng HK, làm danh sách thi lại (nộp về văn 

thư, theo biểu mẫu, hạn chót ngày 18/5/2017). 

* Chiều ngày 20/5/2017 tổng kết tổ chuyên môn ( từ 14h00). 

+ Tuần 40 ( 22/5/2017 -> 28/5/2017 ) 



* Khối 12 ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học. 

* Khối 10, 11 ôn thi lại theo thời khóa biểu. 

 * Ngày 22/5/2017 kiểm tra chéo hồ sơ ( học bạ, sổ điểm lớn ) của khối 10,11 ( Cô Hoa 

phụ trách). 

 * Ngày 24/5/2017 GVCN bàn giao CSVC cho nhà trường theo kế hoạch (Đ/c Đường phụ 

trách, nếu có hư hỏng, tường dơ cho tu sửa mới nhận bàn giao). 

* Chiều ngày 25/5/2017 họp liên tịch từ 14h00. 

* Chiều 14h00, ngày 27/5/2017 : họp HĐSP để tổng kết, đánh giá chuẩn HT và PHT. 

 * Ngày 28/5/2017 họp CMHS lúc 8h00. 

+ Tuần 41 ( 29/5->03/6/2017 ) 

* Ngày 29/5/2017 : tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017. 

 * 31/5->02/6/2017 thi tuyển sinh 10 năm học 2017-2018. 

* khối 12 ôn thi tốt nghiệp và ĐH-CĐ : ngày 30/5; 03/6/2017.  

+ Tuần 42,43 ( 05/6->17/6/2017 ) 

 * Tiếp tục ôn tập thi THPT QG và luyện thi ĐH (Ngày 22,23,24/6/2017 thi TN) 

 

 Phước long, ngày 26/4/2017 

                           HT 

 

      
 

 


