LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 13 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
- GVCN tiếp tục quản lí nề nếp lớp học, phối hợp với phụ huynh trong công tác chuyên cần,
vận động học sinh nghỉ học đến trường. Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp theo KH.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh phục vụ kỳ thi GVDG cấp Huyện.
- Hoàn thành công tác phổ cập năm 2016 (đ/c Hoài PHT).
- Tham gia thi GVDG cấp Huyện vòng 2 gồm 10 giáo viên (đ/c Hoài PHT phân công GVNV
phục vụ địa điểm thi tại THCS Khe Sanh, tổ chuyên môn Toán – Sinh Hóa CNNN bố trí GV trong
tổ phục vụ tại trường).
- Tham dự thi ứng dụng CNTT cấp Tỉnh gồm 5 giáo viên (tổ chuyên môn phân công dạy thay
từ chiều thứ 4 ngày 30/11/2016).
- Giáo viên Thể dục tiến hành kê thanh toán chế độ (tính đến hết ngày 16/12/2016)
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần:
- Đ/c Xuân
- Báo cáo đội ngũ CBQL về tổ chức cán bộ PGD (VP)
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Thông báo cho phụ huynh học sinh bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh (VP)
- Hiệu trưởng
28/11/2016 - Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập (đ/c Lệ, đ/c Trang VP)
- Đ/c Hoài
- Xây dựng kế hoạch và phương án chuyển thiết bị về phòng học bộ - Hiệu trưởng
môn (đ/c Hằng Thiết bị).
- Tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên
- Bí thư chi bộ
- Nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (cá nhân đảng viên được
Thứ 3
đề nghị khen thưởng)
29/11/2016 - Các bộ phận đánh giá rà soát KH tháng 11/2016 xây dựng kế hoạch - Hiệu trưởng
tháng 12/2016 (chuyển qua mail Hiệu trưởng)
- Phân công lại lao động áp dụng từ 5/12/2016 (cô Diệu Anh nghỉ sinh) - Hiệu trưởng
- 9h00: Gặp mặt GV thi ứng dựng CNTT cấp Tỉnh tại phòng đ/c Xuân - Đ/c Xuân
Thứ 4
- Đánh giá rà soát KH tháng 11/2016, xây dựng kế hoạch tháng 12/2016 - Hiệu trưởng
30/11/2016 - Tổng hợp hồ sơ kiểm tra nộ bộ (đ/c Phương thư kí)
- Hiệu trưởng
- Tổ trưởng trực báo chuyên môn
- Đ/c Hoài
- Dự thi GV ứng dụng CNTT cấp Tỉnh tại Đông Hà (5 GV dự thi)
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Nộp báo cáo đánh giá đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, phương hướng - Bí thư chi bộ
01/12/2016 nhiệm vụ công tác đảng năm 2017 tại Đảng ủy TT Lao Bảo.
- Sắp xếp lại TKB theo phân công lao động
- Đ/c Hoài
- Lập dự toán mua sắm cơ sở vật chất phòng học bộ môn
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Thông báo TKB mới áp dụng từ tuần học 14 ngày 5/12/2016
- Đ/c Hoài
02/12/2016 - CBGV_NV nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên, Thâm nên nghề - Hiệu trưởng
tháng 12/2016 về văn phòng trường.
Thứ 7
- Xây dựng lịch công tác tuần 14
- Hiệu trưởng
03/12/2016 - Họp Hội dồng sư phạm triển khai kế hoạch tháng 12/2016
- Hiệu trưởng
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