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Từ ngày 9/1/2017 đến 15/1/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 19 theo TKB; Tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh
yếu kém (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN tiếp huy động học sinh đảm bảo số lượng, tỷ lệ chuyên cần.
- Họp GVCN và Ban đại diện CMHS 24 lớp triển khai nội dung sơ kết HKI năm học 2016-2017
(chuẩn bị phòng họp và 100 ghế ngồi: đ/c Mạnh, đ/c Lương, đ/c Phương). VP trường gửi giấy mời.
- Họp phụ huynh các lớp theo lich (GVCN chuẩn bị nội dung sơ kết HKI của lớp và giấy mời).
- Triển khai nộp và tổ chức chấm thi “Vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích
hợp” thành phần theo Quyết định. (đ/c Hoài).
- Tổ ngoại ngữ - TV hướng dẫn, bồi dưỡng thêm cho học sinh trong đội tuyển dự thi IOE cấp
Huyện, GVCN có HS tham dự thi đăng kí máy tính xách tách về đ/c Hoài để nắm số lượng máy tính.
- Triển khai xây dựng chương trình tập luyện Hội thi Văn hóa học đường theo KH (đ/c Xuân).
- Kiểm tra đánh giá sơ kết công tác chủ nhiệm HKI năm học 2016-2017 (theo QĐ).
- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp theo KH đ/c Xuân – PHT.
- Hoàn thành các loại báo cáo sơ kết, báo cáo PMIS, chất lượng giáo dục (VP).
- Hoàn thành các điều kiện về CSVC đưa vào sử dụng phòng học bộ môn Hóa học, Sinh học,
Công nghệ CN, CNCN, Vật lí, Tin học; riêng phòng học tiếng Anh đang xây dựng KH mua sắm tập trung
tại Huyện.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, chú trọng đến bạo lực học đường, HS đốt pháo.
- Thanh toán lương 1/2017 (Tổ VP).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
Thứ 2
- Quyết toán thu, chi đóng góp của phụ huynh HS (đ/c Phương, đ/c Trang). - Hiệu trưởng
9/1/2017
- Làm báo cáo sơ kết HKI chuẩn bị nội dung họp phụ huynh
- Hiệu trưởng
- 8h00: Chuyên đề môn Vật lí tại PTDTBT TH_THCS H.Sơn (đ/c Dũng)
- Đ/c Hoài
- Xây dựng kế hoạch họp GVCN và Ban đại diện CMHS 24 lớp
- Xây dựng quy trình HK II năm học 2016-2017
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Nộp danh sách dự thi giải toán, vật lí trên mạng cấp Huyện về PGD (VP)
10/1/2017
- GVCN các lớp có HS dự thi IOE đăng kí máy tính tại đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
- C: Hội ý Ban thường trực đại diện CMHS của trường.
- Đ/c Hoài
- Gửi giấy mời họp Ban đại diện CMHS 24 lớp (VP)
- Hiệu trưởng
- Kiểm tra máy tính cái đặt các phần mền phục vụ cho kỳ thi IOE cấp - Hiệu trưởng
Huyện (đ/c Hòa, đ/c Hoàn).
Thứ 4
- S: Duyệt báo cáo sơ kết HKI năm học 2016-2017 (VP)
- Hiệu trưởng
11/1/2017
- 19h30: Họp GVCN và Ban đại diện CMHS của 24 lớp tại phòng Hội
trường (Thành phần: BGH, TPT, 24 GVCN, Ban ĐDCMHS trường, lớp)
- S: Nộp báo cáo sơ kết HKI tại phòng GD Hướng Hóa (VP)
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Giáo viên nộp hồ sơ dự thi liên môn tại đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
12/1/2017
- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2017 (VP) - Hiệu trưởng
- 19h15: Họp phụ huynh lớp khối 6-9 (tại các phòng học theo lớp)
- Hiệu trưởng
- 8hh00: Dự chuyên đề môn Tiếng anh tại THCS Khe Sanh (đ/c Nhân)
- Hiệu trưởng
- 9h00: Trang trí, maket, âm thanh phục vụ Hội thi IOE cấp Huyện (đ/c - Hiệu trưởng
Mạnh, đ/c Lương, đ/c Phương, Bác Khánh BV)
Thứ 6
- Nộp và nhập dữ liệu PMIS tại phòng GD Hướng Hóa (VP)
13/1/2017
- 14h: Họp HĐ coi thi Olympic tiếng Anh cấp huyện (theo QĐ)
- Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 20
- Hiệu trưởng
- 19h15: Họp phụ huynh lớp khối 7-8 (tại các phòng học theo lớp)
- Đ/c Xuân
- 6h45: Dự khai mạc kỳ thi IOE cấp Huyện (GVCN tham dự cùng học sinh) - Đ/c Hoài
Thứ 7
- 8h00: Tổ chức chấm thi Liên môn theo QĐ
- Đ/c Hoài
14/1/2017
- Làm việc tại Hội đồng thi IOE cấp Huyện (theo QĐ)
- Hiệu trưởng
CN
- 6h45: Dự khai mạc kỳ thi IOE cấp Huyện (GVCN tham dự cùng học sinh) - Đ/c Hoài
15/1/2017
- Làm việc tại Hội đồng thi IOE cấp Huyện (theo QĐ)
Hiệu trưởng
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