LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
Từ ngày 07/10/2016 đến 13/11/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 10 theo TKB; Tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo
học sinh yếu kém (đ/c Hoài PHT)
- Tổ chức thao giảng kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ)
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi giải toán, vật lý trên Internet và IOE cấp trường (TTCM).
- Hướng dẫn giáo viên đăng kí dự thi Ứng dụng Công nghệ thông tin (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Triển khai kế hoạch cuộc thi Giao thông học đường năm học 2016-2017 từ 7/11/2016
đến tháng 4/2017 (đ/c Xuân PHT).
- Thông báo phối hợp với PHHS bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém (đ/c Hoài
PHT).
- Triển khai kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ tiếng anh (Tổ Ngoại ngữ).
- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp nghiêm túc theo kế hoạch (GVCN).
- GVCN và GVBM tiếp tục cập nhật điểm và thông tin rèn luyện học sinh để thông báo
tình hình học sinh cho phụ huynh biết qua sổ Liên lạc điện tử.
- GVCN tiếp tục quản lí nề nếp rèn luyện tác phong học sinh, xây dựng văn hóa học đường.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, tổ chức phát thanh măng non theo chủ điểm;
phối hợp với GVCN và phụ huynh học sinh để giáo dục rèn luyện học sinh vi phạm.
- Tiếp tục hoàn thành công tác phổ cập năm 2016 theo CV hướng dẫn của PGD (đ/c Hoài).
- Thanh toán các chế độ lương, ngoài trời, công tác phí, chế độ ốm đau, thai sản (kế toán).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7 giờ 00 đến 9 giờ 00: Tổ chức tuyên truyền về phòng chống Ma - Đ/c Xuân
túy do Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức. (Tiết 2 bù vào tiết SHL).
Thứ 2
- Duyệt thanh toán lương tháng 11/2016 (kế toán)
- Hiệu trưởng
07/11/2016 - Thông báo phụ huynh học sinh biết kế hoạch bồi dưỡng HSG khối - Đ/c Hoài
8 và khối 7 (VP làm thông báo)
- Họp phối hợp với Ban thường trực CMHS của trường
- Hiệu trưởng
- Nộp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016 (đảng viên chi bộ)
- Bí thư chi bộ
Thứ 3
- Duyệt thanh toán các chế độ công tác phí , giáo viên thể dục
- Hiệu trưởng
08/11/2016 - Mời họp phụ huynh HS yếu kém phối hợp để có giải pháp phụ đạo - Đ/c Hoài
(VP làm giấy mời theo DS đ/c Hoài)
Thứ 4
- Tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm - Bí thư chi bộ
09/11/2016 2016, xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động chi bộ năm 2016
Thứ 5
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
- Hiệu trưởng
10/11/2016 - Hội ý chuẩn bị các điều kiện tham gia hoạt động cụm Lao Bảo
- Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 11
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- 7 giờ 30: Dự Đại hội Cựu giáo chức huyện Hướng Hóa tại UBND - Hiệu trưởng
11/11/2016
Huyện (theo giấy mời)
Thứ 7
- Dự khai mạc giải bóng chuyền của ngành GD tại Khe Sanh
- Hiệu trưởng
12/11/2016
CN
- Dự bế mạc giải bóng chuyền của ngành GD tại Khe Sanh
- Hiệu trưởng
13/11/2016
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