LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19
Từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 19 theo TKB mới;
- Tổ chức dạy học chương trình học kỳ II năm học 2017-2018;
1.2. Hoạt động giáo dục
- 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 tiếp tục huy động học sinh tham gia học tập đảm bảo chuyên cần; triển khai thu nộp học
phí học kỳ I năm học 2017-2018.
- TPT Đội tiếp tục kiểm tra đồng phục, công tác vệ sinh lớp học, nề nếp học sinh toàn trường.
- Kế toán: Hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản nhà trường năm 2017.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
Thứ 2
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
01/01/2018
- 13h30: Họp trưởng đoàn, HLV, lãnh đội TTHĐ cấp Huyện (đ/c Mạnh - Đ/c Hoài
TPT Đội) tại Khe Sanh.
- Báo cáo công tác dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh học nghề phổ thông - Đ/c Hoài
Thứ 3
gửi về TTGDTX Huyện.
02/01/2018 - Sắp xếp lại TKB HK II và thông báo cho học sinh toàn trường
- Đ/c Hoài
- Lập kế hoạch phối hợp với CMHS đưa học sinh tham dự Hội thi Thể thao - Hiệu trưởng
học đường cấp Huyện năm học 2017-2018
- Nhập điểm kiểm tra chung 3 môn lớp 9 (GV bộ môn)
- Đ/c Hoài
- Báo cáo điểm kiểm tra chung lớp 9 về SGD
- Đ/c Hoài
- VP gửi giấy mời họp CMHS có HS tham dự thi Thể thao học đường cấp - Hiệu trưởng
huyện.
- Chỉ đạo công tác bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 6C; 6H; 8A; 9C - Đ/c Trang
Thứ 4
(GVCN cũ phải hoàn thành sơ kết HKI năm học 2017-2018).
- Đ/c Hoài
03/01/2018
- Duyệt kết quả hạnh kiểm của 39 học sinh dự thi TTHĐ cấp Huyện - Đ/c Hoài
(GVCN)
- Đ/c Hoài
- 15h00: Tổ chuyên môn tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018
- Hiệu trưởng
- 16h00: Nộp hồ sơ dự thi TTHĐ cấp huyện về PGD (VP)
- Học TKB học kỳ II năm học 2017-2018.
- Hiệu trưởng
- 8h00: Mời họp CMHS tham dự thi Thể thao học đường cấp huyện, thành - Hiệu trưởng
Thứ 5
phần: Đ/c Hoài PHT, đ/c Quốc, đ/c Mạnh, đ/c Phương Y tế và CMHS có
04/01/2018 HS dự thi tại phòng Hội trường (đ/c Mạnh chuẩn bị Hội trường).
- Duyết kết quả hạnh kiểm khối 7-8
- Đ/c Trang
- Duyệt kết quả hạnh kiểm khối 6-9
- Đ/c Hoài
- Xây dựng lịch công tác tuần 20
- Hiệu trưởng
- Báo cáo điểm toàn trường
- Đ/c Hoài
- Xây dựng báo cáo sơ kết HK I năm học 2017-2018 (VP)
- Đ/c Trang
Thứ 6
- 9h00: Hội ý đoàn, chuẩn bị các điều kiện hồ sơ và hợp đồng xe đưa, đón - Đ/c Hoài
05/01/2018
học sinh tham dự thi TTHĐ cấp huyện (đ/c Mạnh, đ/c Xuân Tân, đ/c Hoài
Tân, đ/c Cường, đ/c Phương Y tế).
- Đi học đến hết ngày 09/01/2018 (đ/c Định)
- 7h00: Tham dự Hội thi Thể thao học đường cấp Huyện (Phụ trách Điền - Đ/c Hoài
Thứ 7
kinh gồm: Đ/c Mạnh, Đ/c Xuân Tân; phụ trách môn Cầu long: Đ/c Hoài
06/01/2018 Tân; Đ/c Cường)
- 8h00: Dạy nghề lớp 8 (đ/c Hòa)
- 7h00: Tham dự Hội thi Thể thao học đường cấp Huyện (Phụ trách Điền - Đ/c Hoài
CN
kinh gồm: Đ/c Mạnh, Đ/c Xuân Tân; phụ trách môn Cầu long: Đ/c Hoài
07/01/2018
Tân; Đ/c Cường)
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