LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 21 theo TKB mới; Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 8; Tổ chức phụ đạo học
sinh yếu kém theo kế hoạch (đ/c Hoài PHT).
- Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi Hùng biện tiếng anh cấp huyện (đ/c Trang PHT).
- Kiểm tra chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh (theo QĐ).
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ đột xuất (theo Quyết định)
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 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.
GVCN tiếp tục tuyên truyền học sinh tham gia BHYT năm 2018.
- Kế toán: Thanh toán lương tháng 01/2018 cho CBGV_NV; tổ chức thu nộp tiền học phí năm
học 2017-2018.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức kí cam kết không thực hiện pháo nổ; - Đ/c Trang
trao quà cho học sinh Phan Văn Đô.
- 8h00: Duyệt kế hoạch các bộ phận (VP, kế toán, Thư viện, Thiết bị, TPT - Hiệu trưởng
Đội, Y tế, tổ VP).
Thứ 2
- 9h00: Mời làm việc với 5 GVCN lớp 9 (tại phòng Hiệu trưởng)
15/01/2018 - Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học năm 2018
- Hiệu trưởng
- Tổng hợp ý kiến họp phụ huynh HKI năm học 2017-2018 (VP)
- Hiệu trưởng
- Nộp báo cáo tháng 01/2018 về bộ phận tổng hợp PGD (VP)
- Hiệu trưởng
- 14h00: Duyệt quy trình dạy học HKII (đ/c Hoài); quy trình tổ chức hoạt - Hiệu trưởng
động GDTT, GDNGLL học kỳ II năm học 2017-2018 (đ/c Trang)
- 9h00: Làm việc với BCH Chi đoàn thanh niên
- Bí thư chi bộ
- Nộp tiền học phí học nghề cho TTGDTX Huyện (đ/c Phương)
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Kiểm tra hồ sơ Tổ chuyên môn: Địa Sử; Ngoại ngữ; Văn GDCD
- Đ/c Trang
16/01/2018 - Kiểm tra hồ sơ Tổ chuyên môn: Toán; Hóa Sinh CNNN; Lý Tin CNCN; - Đ/c Hoài
Năng khiếu.
- Xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018
- Hiệu trưởng
- Kiểm tra vào sổ tài sản năm 2017 (Kế toán nộp hồ sơ tại phòng HT)
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Kiểm tra chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh HKI năm học 2017- - Hiệu trưởng
17/01/2018
2018 bộ môn tiếng Anh lớp 6C, 6H (thành phần: theo QĐ)
Thứ 5
- Kiểm tra chế độ cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh HKI năm học 2017- - Hiệu trưởng
18/01/2018 2018 bộ môn tiếng Toán lớp 6E, 6G (thành phần: theo QĐ)
- 8h00: Chuyên đề Tin học cấp Huyện tại THCS Tân Long (đ/c Hòa)
- Đ/c Hoài
Thứ 6
- Xây dựng lịch công tác tuần 22
- Hiệu trưởng
19/01/2018
- Đi học đến hết ngày 22/01/2018 (đ/c Định)
Thứ 7
- Nghỉ
20/01/2018
CN
- Nghỉ
21/01/2018
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