LỊCH CÔNG TÁC
Từ 21/8/2017 đến 27/8/2017
1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tổ chức kiểm tra lại, khảo sát học sinh lớp 6 theo kế hoạch (đ/c Hoài - PHT)
1.2. Tiếp tục hợp đồng tu sữa, mua sắm cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường cảnh quan trường
học phục vụ cho dạy học (Hiệu trưởng).
1.3. Mua sắm thiết bị, đồ dùng theo kế hoạch (đ/c Hằng thiết bị, đ/c Hương KT); mua hồ sơ
(đ/c Trang VP)
1.4. Tiếp tục Điều tra phổ cập năm 2017 (theo kế hoạch)
1.5. Biên chế lớp học, phân công lao động, sắp xếp TKB năm học 2017-2018.
1.6. Tổ chức luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho Khai giảng năm học 2017-2018 (gồm 5 tiết
mục có Giáo viên và học sinh), Nhà trường phân công cô Thông và cô Sương lựa chọn nội dung và
tổ chức tập luyện vào các ngày trong tuần.
2. Kế hoạch cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết TW 3 Khóa 8 tại Đảng ủy Lao Bảo (đ/c
Hoài)
Thứ 2
- Sao in đề kiểm tra khảo sát lớp 6
- Hiệu trưởng
21/8/2017 - Duyệt in đề kiểm tra lại
- Đ/c Hoài
- Tiếp tục thực hiện điều tra phổ cập 2017 theo kế hoạch
- Đ/c Hoài
- Phân công chủ nhiệm lớp tạm thời
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Xây dựng kế hoạch phân công lao động vệ sinh trường lớp
- Đ/c Hoài
22/8/2017 - Rà soát lại công tác in sao đề, niêm phong danh sách lớp 6 (VP)
- Đ/c Hoài
- 13h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 tại UBND huyện - Hiệu trưởng
Hướng Hóa (đ/c Định HT, đ/c Hoài PHT)
Thứ 4
- 7h15 Tổ chức tự trường (đ/c Hoài – PHT chỉ đạo và triển khai kế - Đ/c Hoài
23/8/2017 hoạch luyện tập Nghi thức, văn nghệ, lao động, kiểm tra lại, khảo sát
lớp 6; đ/c Mạnh TPT tập trung ổn định học sinh, đ/c Trang VP thông
báo biên chế lớp học)
- 13h00: Tổ chức kiểm tra lại (theo kế hoạch)
- Đ/c Hoài
- 13h00: Tổ chức khảo sát lớp 6 (theo Quyết định)
- Đ/c Hoài
- Gửi các mẫu xây dựng kế hoạch cho GV (trong thời gian đợi hồ sơ) - Đ/c Hoài
Thứ 5
- 7h30: Cắt phách tổ chức chấm bài kiểm tra (theo QĐ),
- Hiệu trưởng
24/8/2017 - Ráp phách, nhập điểm lớp 6 và biên chế lớp học (đ/c Trang, đ/c
Phương Y tế, đ/c Lương, đ/c Lệ)
- 13h30: Họp Hội đồng sư phạm hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm - Hiệu trưởng
học 2017-2018.
- Phân công lao động, sắp xếp TKB tổ chức dạy học tuần 1 từ ngày - Hiệu trưởng
Thứ 6
25/8/2017 28/8/2017.
Thứ 7
- Xây dựng Kế hoạch tuần 1
- Hiệu trưởng
26/8/2017
CN
- Nghỉ
27/8/2017

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Định

