LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 11 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 11 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).
- TPT Đội quản lý chặt chẽ học sinh ra vào trường trong giờ học, giờ ra chơi.
- Chi đoàn trường tổ chức đoàn viên thanh niên tự quản học sinh đầu buổi học.
- GVCN phối hợp với CMHS giáo dục học sinh vi phạm Pháp luật;
- GVCN các lớp nộp BHTT (CMHS đã nộp) về bộ phận Y tế để tổng hợp nộp cho Bảo hiểm
Bảo việt trước ngày 08/11/2017.
- Tổ chức luyện tập và tham gia “Liên hoan tiếng hát người thầy” cấp Huyện (đ/c Trang PHT).
- Kế toán hoàn thành các biểu mẫu thu, nộp, chi thanh toán học phí năm học 2017-2018.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động – lớp 8C.
- Đ/c Trang
- 9h00: Họp tổ văn phòng, các bộ phận thiệt bị, thư viện, TPT Đội
- Hiệu trưởng
- Tuyển chọn đội tuyển HSG môn Toán lớp 7 đưa vào bồi dưỡng từ tuần - Đ/c Hoài
học 11 (đ/c Cường, đ/c Ngô Nhàn, đ/c Xuân Tân)
Thứ 2
- Liên hệ với BGH TH Số 1 Lao Bảo để hoàn thành hồ sơ học sinh
- Đ/c Hoài
06/11/2017
- Điều chỉnh lại lịch học TCNN với TKB học nghề PT
- Đ/c Hoài
- GVCN các lớp có học sinh vi phạm mua, sử dụng pháo báo cáo kết
quả làm việc với CMHS cho đ/c Trang PHT.
- Đ/c Trang
- Hoàn thành các biểu mẫu đánh giá đảng viên, tổ chức cơ sở đảng
- Bí thư chi bộ
- Gửi thông báo đội tuyển HSG lớp 8 bồi dưỡng nguồn cho năm học - Đ/c Hoài
Thứ 3
2018-2019 cho CMHS nắm thông tin (VP)
07/11/2017 - Duyệt thanh toán lương tháng 11/2017; thanh toán các hoạt động Liên - Hiệu trưởng
hoan tiếng hát người thầy, hợp đồng xe dự thi tại Huyện (kế toán)
Thứ 4
- 9h00: Hội ý kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11/2017 tại phòng Hiệu - Đ/c Trang
08/11/2017 trưởng (thành phần: BGH, Đại diện BCH Công đoàn)
Thứ 5
- 8h00: Kiểm tra và chấm trang trí lớp học theo tiêu chí “lớp học thân - Hiệu trưởng
09/11/2017 thiện” (thành phần theo QĐ)
- Xây dựng lịch công tác tuần 12
- Hiệu trưởng
- Chuẩn bị các điều kiện đưa Đội văn nghệ tham gia Liên hoan tiếng hát - Đ/c Trang;
Thứ 6
người thầy cấp Huyện (công tác tổ chức, hợp đồng xe, công tác hậu cần) - Đ/c Hoài
10/11/2017
- Đ/c Lan, đ/c Na tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn tiếng - Đ/c Trang
Anh theo đề án 2020 tại Đông Hà.
- 7h30: Dự Liên hoan tiếng hát người thầy tại phòng VHTT Huyện.
- Hiệu trưởng
Thứ 7
- 8h00: Tham gia Liên hoan tiếng hát người thầy tại phòng VHTT - Đ/c Trang;
11/11/2017
Huyện (thành phần đội văn nghệ).
- Đ/c Hoài
CN
- Nghỉ
12/11/2017
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