HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 2/2019
MỘT SỐ NHẮC NHỞ TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 2/2019.
I. HỌC SINH:
1- Để ổn định nề nếp ra vào lớp và đảm bảo an toàn đối với HS, nhà trường quy
định:
- Ban thi đua thực hiện trực đầu giờ theo phân công như đã thống nhất.
- HS đến lớp muộn, thầy cô bộ môn ghi nhận tại sổ đầu bài, Ban thi đua xem xét trừ
điểm (thực hiện vào giờ ra chơi) với các trường hợp không phải do khách quan xe
buýt đến trễ (DS ghi nhận tại bảo vệ).
- Trong giờ học và sau giờ ra về, bảo vệ đóng cổng. HS không được lang thang bên
ngoài cổng trường nếu không lên xe buýt về. Cụ thể bảo vệ đóng cổng:
+ Sáng: 7:00 - 11:15
+ Trưa: 12:00 - 13:15
+ Chiều: 13:30 - 15:45 và sau 17:00
- HS không được đi xe máy trên 50 phân khối, các trường hợp HS vào trường nếu sử
dụng xe không đúng quy định bảo vệ sẽ ghi tên và báo về cho BGH và Ban thi đua trừ
điểm.
Cụ thể: hiện nay Nhà trường phát hiện trường hợp nhiều HS sử dụng xe máy trên 50
phân khối và gửi ở nhà dân:
22/2: 12A1 (Bảo Hân, Lan Anh, Duy Uyên).
12S (02 HS đi xe Attila đen)
2- Tất cả các vi phạm của lớp như:
- Không khóa cửa, tắt điện, đèn, quạt, không giao chìa khóa cho bảo vệ cuối giờ học.
- Xả rác trong phòng học.
Biện pháp xử lý:
Thực hiện các bước xử lý như sau:
- Lần 1: nhắc nhở với giáo viên chủ nhiệm.
- Lần 2: phạt tiền 50.000đ/lần
- Lần 3: phạt tiền 100.000đ và khiển trách trước cờ.
- Lần 4: phạt tiền 100.000đ và quy định giảm tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm Tốt đối với lớp.
3- Đối với cá nhân học sinh:
- Không bỏ rác đúng quy định, xả rác trong nhà vệ sinh.
- Chơi đánh bài, gây ồn ào trong giờ nghỉ trưa.
- Đi chơi ngoài cổng trường trong khoảng thời gian từ 12h00 đến 13h15.
- Vào phòng nghỉ giáo viên.
- Đi xe phân khối lớn (trên 50)

Biện pháp xử lý:
Thực hiện các bước xử lý như sau:
- Lần 1: nhắc nhở với giáo viên chủ nhiệm thông qua email.
- Lần 2: cá nhân vi phạm viết kiểm điểm, khiển trách tại lớp
- Lần 3: Khiển trách học sinh trước Hội đồng kỷ luật.
- Lần 4: Cảnh cáo học sinh trước toàn trường.
4- Về Ký túc xá:
- Học sinh vi phạm quy định Ký túc xá sẽ bị hình thức kỷ luật theo quy định.
- Ban quản lý KTX có trách nhiệm kiểm tra và có quyền đề nghị không cho học sinh
ở KTX nữa.
- Tiền ăn một phần là 20.000đ, không có thay đổi

KẾ HOẠCH THÁNG 2 VÀ 3/2019
I. LỄ TUYÊN DƯƠNG: vào lúc 7h00 thứ Hai 25/2/2019
- Sở tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích tốt
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Yêu cầu toàn thể giáo viên tham gia.
- Cách trang trí, bố trí bàn ghế như sơ kết học kỳ 1 (T. Bình và 02 phòng HS nội trú
chịu trách nhiệm trang trí lúc 14:00 chiều Chủ nhật 24/02).
- Lao động vệ sinh sáng thứ bảy sau tiết học cuối của lớp, GVCN chịu trách nhiệm
phân công và quản lý lớp, Đoàn trường nghiệm thu công việc.
- Xịt nước sân trường vào khoảng 6h30 thứ Hai (bảo vệ).
- Văn phòng cho trang trí hoa ở bục tượng Bác. Chuẩn bị ấm trà ở đại biểu.
- Bộ phận âm thanh chuẩn bị pin mới cho micro (đem micro tốt ra), hệ thống âm thanh
như hôm lễ sơ kết.
- Chụp ảnh: thầy Huy - Quay phim: thầy Phong.
- Chuẩn bị khay đựng giấy khen.
- GVCN nhắc học sinh mang theo dù và không đi học trễ.
- Cô Nhã quản lý công tác này.

II. CHUYÊN MÔN:
1. Hội thi giáo viên giỏi cấp trường:
 Mỗi Tổ có từ 01 đến 02 giáo viên tham gia. Chuẩn bị cho điều kiện dự thi cấp Tỉnh.
Thời gian thực hiện: 25/2 đến 30/3/2019.
 Yêu cầu: soạn giảng có vận dụng sự hỗ trợ của tivi tại lớp, có thí nghiệm minh hoạ.
 Đánh giá: theo cách đánh giá mới nhất theo công văn 1869/SGDĐT-GDTrH-TX ngày
14/9/2018.
2. Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS:
 Học sinh lớp 9G (nếu có đủ năng lực).
 Ngày thi: 12/3/2019
 Các tổ đăng ký số lượng theo mẫu 1 và nộp về cho C. Nhã trước 8:00 sáng ngày 19/02,
các mẫu 2&3 bổ sung theo CV 1983/SGDĐT-KT&KĐ ngày 01 tháng 10 năm 2018
trước ngày 24/02/2019.
3- Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia:
- Thời gian: từ ngày 16/3-19/3.
- Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Tôn Đức Thắng – HCM.
4- Đội tuyển Olympic 30/4: đang bồi dưỡng, thầy Lộc đăng ký tham gia. Hạn cuối nộp hồ
sơ về Thầy Lộc là ngày 22/02/2019.
Chú ý về Đăng ký và phối hợp tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý do Trung tâm Khoa học
và Văn hóa Nga tại Hà Nội vào ngày 08/3/2019 tại trường. Hạn cuối Thầy Lộc gửi hồ sơ
về Ban tổ chức là ngày 28/02/2019.

5- Thi nghề phổ thông:
- Thời gian: 28/3/2019
- Giáo viên dạy Tin học khối 11 ký phiếu dự thi cho học sinh, báo HS đăng ký dự thi.
6- Họp Tổ chuyên môn:
a- Thống kê, phân tích kết quả làm bài thi kỳ thi Quốc gia:
- Rút ra ưu, khuyết điểm về kế hoạch và chương trình giảng dạy của bộ môn.
- Đề xuất.
- Nộp báo cáo về cho các P.HT chậm nhất ngày 27/2. Các phó HT tổng hợp báo cáo
cho HT ngày 01/3.
b- Chuẩn bị cho ôn tập học kỳ 2 và ôn thi tốt nghiệp THPT:

Phân công ra đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT (bao gồm kiến thức 11, 10) và phân
công ra đề cương ôn tập học kỳ 2. Khi nào có văn bản chính thức của Sở, phòng Giáo dục
Nha Trang sẽ xem xét và trả lới về việc lớp 8 và lớp 9 trường LQĐ thi học kỳ 2 riêng hay
chung?
c- Đăng ký GV dạy thêm tại trường.
d- Các tổ Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh lập kế hoạch mua các dụng cụ vệ sinh phòng thí
nghiệm, lịch làm vệ sinh (định kỳ, số lượng học sinh, giáo viên quản lý).
e- Thứ Hai lắp đặt thiết bị Sinh học. Nếu chuyên viên lắp đặt có nhu cầu phòng ở
thì bố trí nhà công vụ.
f- Dạy bù vào buổi chiều báo cho BGH biết và ghi vào sổ đầu bài.
7- Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019-2020:
- Tiến hành bồi dưỡng đội tuyển trường 15 buổi (60 tiết) từ tháng 5 đến tháng 8/2019.
- Thi học sinh giỏi vào cuối tháng 8, chọn đội tuyển và bắt đầu bồi dưỡng đầu tháng
9 đến cuối tháng 12 với thời lượng 80 buổi (tương đương 5 buổi/tuần).
III. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
1- Kiểm định chất lượng giáo dục: Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tự
đánh giá.
2- TKB mới áp dụng từ 25/02/2019
3- Địa chỉ WEBSITE mới: https://edu.viettel.vn/kha-thptchuyenlequydon/

4- Thầy cô giáo nhập dữ liệu cá nhân tại văn phòng trong thời gian từ
25/02 đến 04/3/2019.
http://caidat.cbcc.khanhhoa.gov.vn ( chọn INSTAL để cài đặt)
tài khoản đăng nhập pm psc hrm
User: sgddt.tlqd
Mật khẩu: lqd777@qQ
Nếu có khó khăn liên hệ với thầy Thăng.
5- Hoạt động công đoàn:
Chào mừng 8/3, công đoàn tổ chức dã ngoại ngày 9-10/3 tại Bình Hưng – Cam Ranh
(Đang lập kế hoạch).
6- Công tác Đoàn:
Đoàn lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động chào mừng 26/3. Giáo viên chủ nhiệm
lưu ý phối hợp hoạt động với Đoàn.

7- Tư vấn đại học:
 Trường ĐH Quốc tế thuộc đại học QG HCM tới tư vấn tuyển sinh vào thứ Hai
25/2/2019. Nhà trường cho vào các lớp K12 từ lúc 9h15 đến 9h40. (có tài trợ cho
quỹ Tài năng trẻ).
 Trường ĐHSP Kỹ thuật thành phố HCM tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh và tập huấn
hỗ trợ thành lập câu lạc bộ STEM - sáng tạo kỹ thuật vào chiều thứ năm 28/02/2019
tại phòng họp Hội đồng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Thầy Lộc quản lý tổ chức.
Chương trình gồm:
1. Phần 1: từ 13g30-14g15 Talkshow: Chọn ngành trong kỷ nguyên số, do PGS.TS
Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT TP. HCM Báo cáo.
2. Phần 2: từ 14g15-16g15: Tập huấn và hỗ trợ thành lập câu lạc bộ STEM - sáng tạo
kỹ thuật (chế tạo rôbot tránh vật cản, robot chữa cháy, bồn rửa tay tự động, lập trình
arduino.... ). Do TS. Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng TS&CTSV Trường ĐH
SPKT TP. HCM và ThS. Đoàn Tất Linh trực tiếp hướng dẫn.
Trường ĐH SPKT TP. HCM tài trợ thiết bị cho các em học sinh làm ra sản phẩm - tặng
cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Mời các em hs lớp 10, 11, 12 và giáo viên tham gia.

