LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 10 theo TKB mới; tổ chức bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 8
(lãnh đạo phụ trách chuyên môn).
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 10 kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ).
- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2017 (tổ chức sơ kết trao thưởng trong dịp lễ kỷ).
- Lập hồ sơ theo dõi, đánh giá học sinh khuyết tật hòa nhập (đ/c Hoài PHT).
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Chi đoàn trường tổ chức đoàn viên thanh niên tự quản học sinh đầu buổi học.
- GVCN tiếp tục phối hợp với CMHS giáo dục đạo đức học sinh vi phạm; thu nộp học phí
học sinh, hướng dẫn CMHS lập hồ sơ miễn giảm thu học phí theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức luyện tập và tham gia “Liên hoan tiếng hát người thầy” (đ/c Trang PHT).
- Hợp đồng bắt điện sáng sân trường, cổng trường, nhà học Thể dục (kế toán).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động – lớp 8B.
- Đ/c Trang
Thứ 2
- 8h00: Dự chuyên đề GDCD tại THCS Xy (đ/c Trinh)
30/10/2017
- 8h00: Dự chuyên đề Địa lí tại THCS Hướng Tân (đ/c Hoài Tân)
- Kiểm tra công tác thiết bị
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Kiểm tra cập nhật điểm trên số điểm cái, trên phần mềm online
- Đ/c Hoài
31/10/2017
- Rà soát hồ sơ thi đua, hồ sơ nâng lương (đ/c Phương, đ/c Minh VP)
- Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11/2017
- Hiệu trưởng
- CBGV_NV nộp hồ sơ nâng lương, TNN, nâng lương trước thời hạn - Hiệu trưởng
Thứ 4
năm 2018 về văn phòng.
01/11/2017
- Tổ chuyên môn Năng khiếu xây dựng kế hoạch và thể lệ thi đấu TTHĐ - Hiệu trưởng
cấp trường vòng loại, vòng chung kết (làm việc với HT)
- 9h00: Họp xét nâng lương, TNN, nâng lương TTH năm 2018 (thành - Hiệu trưởng
phần: BGH, CT Công đoàn, TTND, VP tại phòng HT)
- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu kém khối 6
- Đ/c Hoài
Thứ 5
- Phân bổ bàn ghế mới tại các phòng học
- Hiệu trưởng
02/11/2017
- Chuẩn bị các biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm
- Bí thư chi bộ
- 7h30: Tập huấn CNTT tại trường THPT Hướng Hóa 2 ngày - Hiệu trưởng
(02,03/11/2017, thành phần: HT, đ/c Lệ)
- Xây dựng lịch công tác tuần 11
- Hiệu trưởng
- Chuẩn bị các điều kiện tại nhà học Thể dục tổ chức Liên hoan tiếng - Hiệu trưởng
hát người thầy Cụm Lao Bảo (đ/c Mạnh; đ/c Lương; Bác Khánh)
Thứ 6
- 13h00: Dự chuyên đề Lịch sử tại Sân bay Tà Cơn (đ/c Nhàn)
03/11/2017
- 14h00: Hội ý BTC, BGK, MC tổ chức Liên hoan văn nghệ Cụm
- Hiệu trưởng
- 19h00: Tham gia Liên hoan tiếng hát người thầy Cụm Lao Bảo - Đ/c Hoài ;
(CBGV_NV và học sinh)
- Đ/c Trang
Thứ 7
- Nghỉ
04/11/2017
CN
- Nghỉ
05/11/2017
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