LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1
Từ ngày 28/8/2017 đến 03/9/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 1 theo phân công lao động và Thời khóa biểu, bồi dưỡng HSG theo KH.
- Mọi CBGV, NV nhà trường cần tập hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản năm học theo đúng tiến độ kịp thời
tổ chức Hội nghị Xây dựng Kế hoạch năm học 2017-2018 hoàn thành vào ngày 30/8/2017 (đ/c Hoài PHT trực tiếp
điều hành việc điều chỉnh chỉ tiêu dạy học)
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN các lớp tiếp tục rà soát đối tượng học sinh đúng hoàn cảnh khó khăn đề nghị hổ trợ; trực tiếp vận
động các HS chưa đến trường ngay trong tuần (phải giữ được chỉ tiêu duy trì số lượng). Những trường hợp đặc
biệt khó khăn GVCN làm việc với Hiệu trưởng.
Thành lập các Tổ công tác: Thư viện; Thiết bị, Cờ đỏ năm học 2017-2018 (Các Nhân viên TV, TB và GV
TPT Đội tham mưu danh sách cụ thể).
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH thứ 2:6A; thứ 3: 6B; thứ 4:6C; thứ 6: 6D (đ/c Phương Y tế).
- Ổn định nề nếp, trang trí lớp học; Tổ chức bầu Ban cán sự lớp, tổ chức hoạt động 15 đầu giờ, HĐNGLL
với chủ điểm “Truyền thống nhà trường” (Đ/c Mạnh TPT).
- TPT Đội hoàn thành việc bố trí nơi để xe đạp của học sinh, tổ chức cho học sinh trực cờ đỏ ngay tuần 1
để theo dõi nề nếp học sinh, nghiêm cấm học sinh ra khỏi cổng trường không có lí do trong các tiết học và sinh
hoạt giữa giờ.
- Làm các loại QĐ nâng lương, TNN tháng 9/2017 (VP). Thanh toán CTP (Kế toán).
- Luyện tập Nghi thức theo lịch trường (đ/c Mạnh), Văn nghệ (đ/c Nữ Nhân chỉ đạo chủ động về mặt thời
gian), trò chơi (đ/c Hưng hướng dẫn) để chuẩn bị cho khai giảng.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h15: Tập trung HS khối 6: Tổ chức phân chia lớp trong tiết chào cờ, không tổ - Đ/c Hoài
chức chào cờ (TPT Đội, VP).
- 8h00: Luyện tập Nghi thứ (TPT Đội).
Thứ 2
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ nhiệm, tổ chuyên môn.
- Đ/c Hoài
28/8/2017
- VP gửi giấy mời đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo, đại diện lãnh đạo - Đ/c Hoài
PGD huyện Hướng Hóa, đại diện CMHS trường.
- 13h30: Luyện tập đón học sinh lớp 6 (TPT Đội).
- Cá nhân, tổ chuyên môn, chủ nhiệm, các bộ phận Lãnh đạo hoàn thành kế hoạch - Đ/c Hoài
các chỉ tiêu, đăng ký thi đua năm học 2017-2018.
Thứ 3
- GVCN báo cáo sĩ số HS tham gia ngày học đầu tiên (Nộp cho Đ/c Hoài PHT). - Đ/c Hoài
29/8/2017
- 8h00: Luyện tập Nghi thứ (TPT Đội).
- 13h30: Luyện tập đón học sinh lớp 6 (TPT Đội).
- 14h00: Họp Lãnh đạo, công tác tổ chức, tham luận chuẩn bị cho Hội nghị xây - Hiệu trưởng
dựng kế hoạch năm học 2017-2018 tại phòng HT.
Thứ 4
- 15h00: Chuẩn bị các điều kiện (trang trí, bàn ghế, Hội trường, nội dung xây - Đ/c Hoài
30/8/2017
dựng kế hoạch năm học 2017-2018
- 8h00: Luyện tập Nghi thứ (TPT Đội).
- 13h30: Luyện tập đón học sinh lớp 6 (TPT Đội).
Thứ 5
- 8h00: Kiểm tra điều kiện, nội dung chuẩn bị Hội nghị
- Hiệu trưởng
31/8/2017
- 13h30: Hội nghị xây dựng KH năm học 2017-2018 (học sinh khối 7-8 nghỉ học) - Hiệu trưởng
- 8h00: Luyện tập Nghi thứ (TPT Đội).
- Hiệu trưởng
- 13h30: Luyện tập đón học sinh lớp 6 (TPT Đội).
- Hoàn thành giá để bằng cong nhận và maket
- Đ/c Hoài
Thứ 6
- Hoàn thành các loại văn bản xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 theo hướng - Hiệu trưởng
01/9/2017
dẫn về PGD qua bộ phận tổng hợp (VP).
- Gửi giấy mời Khai giảng năm học mới (đ/c Hoài in mẫu GM); VP gửi.
- Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 2
Thứ 7
- NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
02/9/2017
CN
- Nghỉ
03/9/2017
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