LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 14 theo TKB mới; 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).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Tổ chức thi IOE cấp trường theo KH chuyên môn, đ/c Hoài PHT tham mưu thành lập BTC cuộc
thi cấp trường để HT ra QĐ. GVCN thông báo cho HS có latop cá nhân mang theo và tai nghe dự thi.
- Tổ Ngoại ngữ - TV và GVCN hướng dẫn và nhắc nhỡ học sinh các khối lớp ôn luyện để chuẩn
bị dự thi cấp trường đạt kết quả cao.
- Dự thi ứng dụng CNTT cấp tỉnh (5 giáo viên đã đạt kết qủa vòng 1). Căn cứ vào lịch thi của
giáo viên tổ chuyên môn phân công dạy thay.
- Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 7G giữa cô Hiền và thầy Dũng trong ngày thứ 2 (5/12/2016)
nộp biên bản bàn giao về Đ/c Xuân PHT.
- 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 Hội thi KHKT cấp Huyện tổ chức tại trường
từ ngày 7/12/2016-9/12/2016.
- Tổ điều kiện quản lí chặt chẽ cơ sở vật chất (bàn ghế) không cho các đơn vị vào nhắc bàn ghế
tại các phòng học ra trưng bày sản phẩm tại Hội thi KHKT.
- Thanh toán chế độ giáo viên dạy Thể dục, lương tháng 12/2016, công tác phí (kế toán).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
- CBGV_NV đi công tác nộp hồ sơ công tác phí về đ/c Phương Y tế.
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Duyệt hồ sơ thanh toán chế độ giáo viên Thể dục (VP)
- Hiệu trưởng
05/12/2016 - Làm biên bản và QĐ nâng lương, TNN tháng 12/2016 (VP)
- Hiệu trưởng
- 14h00: GVCN báo cáo số liệu học sinh theo mẫu về VP trường
- Đ/c Xuân
- 15h00: GVCN lập và nộp DS HS dự thi IOE cấp trường về đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
- Tổng hợp duyệt thanh toán công tác phí
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Duyệt bảng lương phòng Nội vụ Hướng Hóa (tổ VP)
06/12/2016 - 7h30: Kiểm tra phổ cập năm 2016 tại THCS Khe Sanh (đ/c Lệ, đ/c Hoài) - Đ/c Hoài
- Bổ sung hồ sơ công nhận chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (VP)
- 8h00 Dự chuyên đề môn Lịch sử tại THCS Hướng Linh (đ/c Trần Thị - Hiệu trưởng
Nhàn). Tổ chuyên môn phân dạy thay.
Thứ 4
- Khai mạc Hội thi KHKT tại THCS Lao Bảo (Tổ điều kiện chuẩn bị các - Đ/c Xuân
07/12/2016 điều kiện phục vụ Hội thi đ/c Huyền Lương hướng dẫn)
- Thông báo niêm yết DS HS dự thi IOE cấp trường
- Đ/c Hoài
- Nộp danh sách dự Hội nghị phổ biến PL về SGD&ĐT Quảng Trị (VP)
- Hiệu trưởng
- 7h30: Hội nghị Hiệu trưởng tại trường TH Số 1 Khe Sanh.
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Tổ Lí Tin CNCN chuẩn bị phòng máy để tổ chức cuộc thi IOE
- Đ/c Hoài
08/12/2016 - Duyệt KH tổ chức Hội thi hùng biện tiếng anh cấp trường (tổ NN_TV)
- Hiệu trưởng
- Nộp thanh toán công tác phí, chế độ GV Thể dục (tổ VP)
- Hiệu trưởng
- Nộp báo cáo thi đua khối THCS về PGD (VP)
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- 9h00 Họp Ban tổ chức Hội thi IOE cấp trường phân công nhiệm vụ, tổ - Đ/c Hoài
09/12/2016 chức kiểm tra hệ thống phòng máy chuẩn bị cho Hội thi (theo QĐ)
- Duyệt kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường (tổ năng khiếu).
- Hiệu trưởng
Thứ 7
- Xây dựng lịch công tác tuần 15
- Hiệu trưởng
10/12/2016 - 7h00: Tổ chức Thi IOE cấp trường theo kế hoạch chuyên môn
- Đ/c Hoài
CN
- Tổ chức Thi IOE cấp trường (dự phòng ngày 2)
- Đ/c Hoài
11/12/2016
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