LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 17 theo TKB; Công tác bồi dưỡng HSG các môn văn hóa
được nghỉ từ tuần 17,18; tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém (đ/c Hoài PHT).
- Hoàn thành công tác kiểm tra HKI. Các khối 6-7-8 và các môn không kiểm tra chung lớp 9 cần
kiểm tra xong trước ngày 29/12/2016. Tổ chức kiểm tra đề chung của Sở GD cho khối 9 (theo lịch).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN các lớp tiếp tục phối hợp với giáo viên bộ môn để nắm thông tin những học sinh nghỉ
học, bỏ học dài ngày cần tiếp huy động đảm bảo cho các em tham gia bài kiểm tra đúng quy định.
- Sắp xếp ốn định tranh ảnh, thiết bị, đồ dùng dạy học về phòng học bộ môn (đ/c Hằng, đ/c Lệ).
- Kiểm tra bàn ghế còn dư ở các phòng học chuyển về phòng học bộ môn Tin, Tiếng anh (Đ/c
Mạnh TPT Đội phối hợp với các lớp lao động trong tuần).
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm kê thiết bị, tài chính, tài sản cuối năm 2016 (theo QĐ).
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, chú trọng đến bạo lực học đường, HS đốt pháo.
- Văn phòng phối hợp với GVCN các lớp cấp phát tiền NĐ 86 cho học sinh.
- Hoàn thành thanh toán các chế độ cho CBGV_NV cuối năm tài chính 2016 (tổ VP).
- Mua sắm thêm ghế, sắp xếp lại ghế tại phòng họp, 4 phòng học bộ môn Hóa- Sinh- CN- Vật lí
(đ/c Lương, đ/c Phương).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần:
- Đ/c Xuân
- Báo cáo số liệu học sinh học nghề về TTGDTX (VP)
- Đ/c Hoài
Thứ 2
- 14h00: Nhận đề kiểm tra chung lớp 9 tại phòng GD&ĐT Hướng Hóa
- Đ/c Hoài
26/12/2016 - Tổng hợp đánh giá viên chức năm 2016; đánh giá CBGV_NV HK I năm - Hiệu trưởng
học 2016-2017 (VP).
- Sắp xếp, trang trí lại phòng họp (đ/c Mạnh, đ/c Lương)
- Hiệu trưởng
- Công bố QĐ thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra chung lớp 9; Hội - Hiệu trưởng
đồng coi thi giải toán qua mạng cấp trường (VP).
Thứ 3
- Các bộ phận đánh giá KH 12/2016, xây dựng KH 01/2017 (tổng hợp - Hiệu trưởng
27/12/2016 chuyển qua mail Hiệu trưởng).
- GVCN các lớp nộp danh sách HS dự thi giải toán qua mạng về VP
- Đ/c Hoài
- Kiểm kê thiết bị (đ/c Hằng, đ/c Lệ)
- Hiệu trưởng
- Niêm yết danh sách học sinh dự thi (VP)
- Đ/c Hoài
Thứ 4
- Tổng hợp và niêm yết danh sach HS dự thi giải toán qua mạng (đ/c Lệ) - Đ/c Hoài
28/12/2016
- Kiểm kê thiết bị (theo QĐ)
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Tổ chức kiểm tra chung lớp 9 (theo lịch)
- Đ/c Hoài
29/12/2016 - Xây dựng kế hoạch tháng 01/2017
- Hiệu trưởng
- Tổ chức kiểm tra chung lớp 9 (theo lịch)
- Đ/c Hoài
- 7h30: Dự họp HĐND tại thị trấn Lao Bảo (tại phòng họp)
- Đ/c Xuân
Thứ 6
- 7h00: Thi giải toán trên mạng cấp trường khối 7-8
- Đ/c Hoài
30/12/2016
- 13h00: Thi giải toán trên mạng cấp trường khối 6-9
- Đ/c Hoài
- Xây dựng lịch công tác tuần 18
- Hiệu trưởng
- Tổ chức thi dự phòng giải toán qua mạng cấp trường
- Đ/c Hoài
- 7h30: Chấm điểm, ráp phách, nhập điểm thống kê báo cáo (theo QĐ)
- Đ/c Hoài
Thứ 7
- 13h30: Họp Hội đồng sư phạm triển khai KH 01/2017 (Tại phòng Hội - Đ/c Xuân
31/12/2016
trường, tổ văn phòng chuẩn bị phòng họp).
- 15h00: Sinh hoạt chi bộ định kỳ triển khai KH 01/2017
- Đ/c Xuân
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