LICH
CÔNG TÁC TUẦN 12
̣
Từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 12 theo TKB mới; tổ chức bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 8.
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 12 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 tổ chức lễ).
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Chi đoàn phối hợp với Đội quản lý chặt chẽ học sinh ra vào trường trong giờ học, giờ ra chơi.
- GVCN phối hợp với CMHS giáo dục học sinh vi phạm Pháp luật; nhắc nhỡ học sinh không
được lấy lí do đi thăm thầy, cô để tụ tập chơi bời lêu lõng, gây mất An ninh trật tự, mất An toàn giao
thông trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.
- Kế toán: Thu, nộp học phí năm học 2017-2018; thanh toán truy lĩnh nâng lương trước thời hạn;
thanh toán kinh phí hoạt động văn nghệ cấp Cụm, cấp Huyện; kinh phí tổ chức 20/11/2017.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động – lớp 8D.
- Đ/c Trang
- 15h00: Làm việc với Bảo hiểm Bảo việt
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Báo cáo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 (đ/c Phương)
- Hiệu trưởng
13/11/2017 - Thông báo kết luận kết quả kiểm tra lớp học thân thiện
- Đ/c Trang
- Tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2017; - Bí thư chi bộ
hoàn thành các biểu mẫu báo cáo công tác đảng (cấp ủy Chi bộ)
- Gửi giấy mời tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam
- Đ/c Hoài
- Nộp báo cáo số lượng CBGV_NV và học sinh về TCCB phòng GD&ĐT
Thứ 3
Huyện qua mail ngocdinhh@gmail.com (VP)
- Hiệu trưởng
14/11/2017
- Tổng hợp danh sách CBGV_NV học lớp sơ cấp Lí luận chính trị
- Bí thư chi bộ
- 14h30: Dự ngày hội “Đại đoàn kết’’ tại khóm Xuân Phước (Hiệu trưởng).
- Tổ CM gửi danh sách đề nghị khen thưởng GV tiêu biểu trong đợt thi đua - Đ/c Hoài
20/11/2017 về đ/c Hoài PHT tổng hợp (trường hợp CBGV_NV vi phạm
quy chế, không tham gia các hoạt động không giới thiệu).
Thứ 4
- Tổ chức chấm báo tường các lớp (thành phần: Theo QĐ).
- Hiệu trưởng
15/11/2017
- Báo cáo sơ kết thi đua 20/11/2017 (đợt 1)
- Đ/c Hoài
- 19h00: Sinh hoạt Chi bộ đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở - Bí thư chi bộ
đảng năm 2017 (thành phần: Đảng viên chi bộ)
- Đ/c P Nhàn dự chuyên đề cấp Huyện môn Sinh học tại THCS H.Phùng
Thứ 5
- Làm việc với Tổ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của - Cấp ủy chi bộ
16/11/2017 UBKT Đảng ủy TT Lao Bảo (Cấp ủy chi bộ chuẩn bị hồ sơ, báo cáo)
- 16h30: Tham gia giao hữu bóng đá (Thành phần: theo kế hoạch)
- Đ/c Hoài
- Xây dựng lịch công tác tuần 13
- Hiệu trưởng
- 8h00: Nộp báo cáo tổng kết công tác Đảng, đánh giá chất lượng đảng - Bí thư chi bộ
viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2017 lên Đảng ủy TT Lao Bảo (đ/c Lương)
Thứ 6
- 9h00: Làm việc với bộ phận tổ chức và nội dung tọa đàm 20/11 (đ/c Nhân, - Hiệu trưởng
17/11/2017
đ/c Trang PHT)
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo - Đ/c Hoài;
Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017
Thứ 7
- 7h30: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO - Hiệu trưởng
18/11/2017 VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)
CN
- Nghỉ
19/11/2017

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Định

