LICH
CÔNG TÁC TUẦN 13
̣
Từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 13 theo TKB mới; tổ chức bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 8.
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 13 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 phần thi đua học sinh, các lớp).
- 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: Thanh toán, quyết toán kinh phí hoạt động văn nghệ; kinh phí tổ chức 20/11/2017.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
Thứ 2
- 7h30: Gặp mặt CBGV_NV tại Hội trường nhần kỷ niệm 35 năm ngày - Hiệu trưởng
20/11/2017 Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
- Báo cáo tháng 11/2017; báo cáo hoạt động 20/11/2017 nộp về bộ phận - Hiệu trưởng
Thứ 3
tổng hợp Phòng GD&ĐT Huyện (VP)
21/11/2017 - Tổng hợp báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên năm - Bí thư chi bộ
2017
- 8h00: Chuyên đề tiếng Anh cấp huyện tại TH_THCS A Xing (cô Hiền)
Thứ 4
- Báo cáo Quyết toán các hoạt động 20/11/2017 (kế toán)
- Hiệu trưởng
22/11/2017 - Các bộ phận PHT, Liên đội, thư viện, thiết bị, văn phòng, kế toán xây - Hiệu trưởng
dựng kế hoạch 12/2017 gửi qua mail Hiệu trưởng
- Hoàn thiện các hồ sơ đánh giá cuối năm 2017 của Chi bộ (cấp ủy)
- Bí thư chi bộ
- Đảng viên nộp báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen năm 2017
Thứ 5
- Báo cáo sơ kết phong trào thi đua của Liên đội (TPT Đội) làm việc với - Hiệu trưởng
23/11/2017
Hiệu trưởng
- Đánh giá kế hoạch tháng 11/2017; triển khai kế hoạch tháng 12/2017
- Hiệu trưởng
- 8h00: Chuyên đề Vật lí cấp huyện tại THCS Tân Lập (thầy Dũng)
- Xây dựng lịch công tác tuần 14
- Hiệu trưởng
- Nộp hồ sơ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đánh giá đảng viên - Bí thư chi bộ
Thứ 6
cuối năm 2017
24/11/2017 - Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tổ chức vòng loại TTHĐ - Đ/c Hoài
năm học 2017-2018
- 10h40: Họp Hội đồng sư phạm đánh giá KH tháng 11/2017; triển khai kế - Hiệu trưởng
hoạch tháng 12/2017
Thứ 7
- 7h30: Tổ chức thi đấu vòng loại Thể thao Học đường (thành phần: Theo - Đ/c Hoài
25/11/2017 Quyết định)
Đ/c Trang
CN
- 7h30: Tổ chức thi đấu vòng loại Thể thao Học đường môn Bóng đá (thành - Đ/c Hoài
26/11/2017 phần: Theo Quyết định)
Đ/c Trang
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