LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 11 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).
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).
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (đ/c Hoài PHT).
- Tổ chức luyện tập văn nghệ tham gia chương trình tọa đàm Ngày nhà giáo Việt Nam (đ/c
Sương Bí thư chi đoàn điều hành), Đ/c Xuân PBT Chi bộ chỉ đạo.
- GVCN tiếp tục quản lí nề nếp lớp học, phối hợp với phụ huynh để trong công tác chuyên
cần, vận động học sinh nghỉ học đến trường.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, tổ chức phát thanh măng non theo chủ điểm.
- Hoàn thành công tác phổ cập năm 2016 trước ngày 18/11/2016 (đ/c Hoài PHT).
- Thanh toán các chế độ giáo viên Thể dục, 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
- Chào cờ đầu tuần: Phát động ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân - Đ/c Xuân
tử vong do tai nạn giao thông.
- Báo cáo định kỳ tháng 11/2016 (VP)
Thứ 2
- 9 giờ 00: Họp tổ điều kiện chuẩn bị 20/11/2016 tại phòng Hiệu trưởng. - Hiệu trưởng
14/11/2016
- 14 giờ 00: Tổ chuyên môn báo cáo thừa giờ từ tuần 1 đến tuần 9 với 2
lí do: (Thiếu giáo viên, giáo viên ốm đau hoặc đi công tác) bằng văn - Hiệu trưởng
bản trực tiếp với Hiệu trưởng.
- Chuyên đề môn Toán tại PTDTBT TH_THCS Hướng Lộc (tổ Toán) - Đ/c Hoài
Thứ 3
- Hiệu trưởng
15/11/2016 - Dự Hội nghị công tác Bảo Hiểm tại Đông Hà
- 14 giờ 00: Bốc thăm bài dạy thi GVDG tại THCS Khe Sanh (10 GV - Đ/c Hoài
Thứ 4
đậu vòng 1) tổ chuyên môn phân công dạy thay.
16/11/2016
- 19 giờ 00: Sinh hoạt chi bộ tại phòng Truyền thống trường
- Bí thư chi bộ
- Báo cáo tuần lễ phát động An toàn giao thông (VP)
- Đ/c Xuân
- 8 giờ 00: Lãnh đạo Chuyên môn Báo cáo đối tượng học sinh đọc viết - Hiệu trưởng
trực tiếp với Hiệu trưởng.
Thứ 5
- Báo cáo tổng kết công tác đảng, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác - Bí thư chi bộ
17/11/2016
Đảng của chi bộ năm 2017
- 19 giờ 30: Duyệt chương trình văn nghệ tại Khách Sạn Bảo Ngọc (đ/c - Đ/c Xuân
Sương điều hành đội văn nghệ tham dự).
- Xây dựng lịch công tác tuần 12
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- 9 giờ 00: Đảng viên nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
18/11/2016 - 15 giờ 00: Chuẩn bị điều kiện tổ chức tọa đàm tại Khách Sạn Bảo - Đ/c Hoài
Ngọc (đ/c Mạnh, đ/c Khanh)
Thứ 7
- 7 giờ 45: Tọa đàm kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (theo kế - Hiệu trưởng
19/11/2016 hoạch chung của Hội đồng GD thị trấn Lao Bảo).
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- Hiệu trưởng
20/11/2016
(Theo kế hoạch 282_THCSLB ngày 10/11/2016 của trường)
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