LICH
CÔNG TÁC TUẦN 15
̣
Từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 15 theo TKB; tổ chức bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 8.
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 15 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
- Tham dự Hội thi KHKT cấp Huyện (đ/c Hoài PHT).
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Chi đoàn tiếp tục phối hợp với Đội quản lý chặt chẽ học sinh đầu giờ đến trường.
- GVCN quản lí chặt chẽ nề nếp lớp học, làm việc với CMHS trường hợp học sinh vắng học.
- TPT Đội kiểm tra nề nếp học sinh, công tác vệ sinh lớp học, hoạt động sinh hoạt lớp…
- Kế toán: Thanh toán lương 12/2017, công tác phí, truy lĩnh nâng lương trước thời hạn.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Trao giấy chứng nhận học sinh đạt giải IOE cấp - Đ/c Trang
trường năm học 2017-2018; tổ chức hoạt động giáo dục lớp 8E.
- Họp Hội đồng xét nâng lương, TNN (VP chuẩn bị hồ sơ và biên bản)
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Dự đại hội Liên đoàn lao động huyện 2 ngày 4,5/12/2017 (đ/c Hoài)
04/12/2017 - Nộp hồ sơ nâng lương CBQL về Nội vụ huyện (đ/c Phương)
- Chuẩn bị phòng Hội trường, phòng học số 13 để chấm phỏng vấn hội thi
KHKT cấp huyện (đ/c Mạnh, đ/c Lương).
- Hiệu trưởng
- Điều chỉnh lại thông tin văn bằng, chứng chỉ (CBGV_NV sai thông tin)
- Nộp báo cáo văn bằng chứng chỉ theo CV 1092 UBND Huyện về phòng - Hiệu trưởng
Nội vụ huyện và phòng GD&ĐT huyện (đ/c Phương)
- 8h00: Hội ý chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội thi KHKT cấp Huyện tại - Hiệu trưởng
Thứ 3
trường (đ/c Mạnh, đ/c phương, đ/c Lệ, đ/c Minh, đ/c Lương, Bác Khánh)
05/12/2017 - 9h00: Kiểm tra điều kiện 3 sản phẩm tham dự thi KHKT cấp Huyện
- Đ/c Hoài
- Duyệt thanh toán chế độ giáo viên bộ môn Thể dục (kế toán)
- Hiệu trưởng
- 14h00: Bố trí 2 lớp lao động vệ sinh trong khuôn viên trường
- Đ/c Trang
- Báo cáo nội dung tập huấn CNTT vào 16/12/2017 (Đ/c Hòa)
- Hiệu trưởng
- 7h30: Khai mạc Hội thi KHKT cấp Huyện tại THCS Lao Bảo (đ/c Định - Hiệu trưởng
HT, đ/c Minh VP).
- Tham dự Hội thi KHKT cấp Huyện tại THCS Lao Bảo gồm 3 sản dự thi; - Đ/c Hoài;
Thứ 4
dự khai mạc hội thi (đ/c Hoài PHT); (TTCM bố trí các thành viên trong tổ đ/c Trang
06/12/2017 không có tiết hổ trợ thêm phần chuẩn bị, trang trí).
- Duyệt thanh toán lương tháng 12/2017 (kế toán)
- Hiệu trưởng
- Tổng hợp, lựa chọn các nội dung, VĐV tham dự thi Thể thao học đường - Đ/c Hoài
cấp huyện năm học 2017-2018 (tổ năng khiếu tham mưu)
- 7h30: đ/c Mạnh TPT - Tập huấn công tác Đội 2 ngày 07,08/12/2017 tại - Đ/c Trang
THCS Khe Sanh
Thứ 5
- 13h30-15h00: Dự tổng kết hội thi KHKT cấp Huyện tại THCS Lao Bảo - Đ/c Hoài
07/12/2017
(thành phần: CBQL, giáo viên hướng dẫn, học sinh dự thi)
- Lập hồ sơ VĐV dự thi TTHĐ cấp huyện nộp về PGD theo mẫu (VP)
- Đ/c Hoài
- Xây dựng lịch công tác tuần 16
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- CBGV_NV nộp công tác phí đến hết ngày 08/12/2017 cho kế toán.
- Hiệu trưởng
08/12/2017
- Đi học lớp cao học QLGD từ 08/12/2017 đến hết 12/12/2017 (đ/c Định).
Thứ 7
- Học bù TKB thứ hai, ngày 20/11/2017
- Đ/c Hoài
09/12/2017 - Tiết 3,4,5 Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh (tổ Ngoài Ngữ - TV)
- Đ/c Trang
CN
- Nghỉ
10/12/2017

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Định

