LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20
Từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 20 theo TKB mới; Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 8; Học sinh dự thi Thể
thao Học đường cấp Huyện; Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Kiểm tra chéo sổ điểm, vào điểm học bạ HK I năm học 2017-2018 (theo KH lãnh đạo CM)
- 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 học tập đảm bảo chuyên cần; triển khai thu nộp học phí học
năm học 2017-2018. Giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc cam kết về ATGT, không sử dụng pháo nổ,
không có bạo lực học đường, không vi phạm quy định Điều lệ trường phổ thông và các tệ nạn xã hội.
- Kế toán: Thanh toán lương tháng 01/2018 cho CBGV_NV; hợp đồng xe đưa đón học sinh dự
thi Thể thao học đường cấp Huyện vào 2 ngày (13,14/01/2018); Hoàn thành các thủ tục về tài chính để
thu nộp tiền học phí năm học 2017-2018.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần; Sơ kết HKI năm học 2017-2018; tổ chức trao giấy - Đ/c Hoài
khen cho học sinh đạt danh hiệu HSG nhất trường, nhất lớp, HSG, HSTT.
- CNGV_NV nộp hồ sơ nâng lương, nâng TNN tháng 01/2018 về VP
- Hiệu trưởng
- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 (VP)
- Hiệu trưởng
- 9h00: Đảng viên nộp bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018 - Bí thư chi bộ
Thứ 2
- Xây dựng quy trình dạy học HK II năm học 2017-2018
- Đ/c Hoài
08/01/2018
- Nộp danh sách CBGV_NV tham gia nghĩa vụ vùng khó từ năm học 2015- - Hiệu trưởng
2016 đến nay qua mail thầy Đỉnh PGD (VP)
- Liên hệ với VNPT Q.Trị để nộp lệ phí Website trường hoạt động (KT). - Hiệu trưởng
- Tổ trưởng CM nộp báo cáo sơ kết HKI năm học 2017-2018 trực tiếp cho - Đ/c Trang
đ/c Trang PHT phê duyệt và tổng hợp ý kiến.
- 8h00: Họp các bộ phận thư viện, thiết bị, TPT Đội, kế toán, VP, YT
- Hiệu trưởng
- 19h00: Họp phụ huynh khối 6-9
- Đ/c Hoài
- Xây dựng kế hoạch và phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2018.
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018; báo cáo đánh giá viên - Hiệu trưởng
09/01/2018
chức năm 2017; báo cáo thống kê; báo cáo HNDN về PGD (VP)
- Xây dựng quy trình HĐGD, hoạt động NGLL HK II năm học 2017-2018. - Đ/c Trang
- Lập và nộp DS khảo sát năng lực giáo viên (chưa KS) về PGD (VP)
- Đ/c Hoài
- 7h00: Học tập NQ lần thứ sáu; Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại Nhà - Bí thư chi bộ
khóm văn hóa Tân Kim (đảng viên tham dự)
- 19h00: Họp phụ huynh khối 7-8
- Đ/c Trang
Thứ 4
- Xây dựng các tiêu chí thi đua thực hiện HKII năm học 2017-2018.
- Đ/c Hoài
10/01/2018
- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018.
- Hiệu trưởng
- Duyệt và Thanh toán lương 01/2018 (kế toán)
- Hiệu trưởng
- GVCN lớp 8 nộp tiền học phí nghề PT về đ/c Phương Thủ quỹ
Thứ 5
- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
- Hiệu trưởng
11/01/2018 - Làm việc với TT GDTX Huyện
- Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 21
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Nộp DS HS dự thi “Hùng biện tiếng anh” cấp huyện gửi về PGD (VP)
- Đ/c Trang
12/01/2018
- Đi học đến hết ngày 15/01/2018 (đ/c Định)
- 7h30: Khai mạc và Tham dự thi Hội thi Thể thao học đường cấp Huyện - Đ/c Hoài
Thứ 7
(thành phần tham dự: theo kế hoạch).
13/01/2018
- 8h00: Dạy nghề lớp 8 (đ/c Hòa)
CN
- 7h30: Tham dự thi và dự Tổng kết Hội thi Thể thao học đường cấp Huyện - Đ/c Hoài
14/01/2018 (thành phần tham dự: theo kế hoạch)
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