LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
Từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 22 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).
- Triển khai kế hoạch thao giảng học kỳ II năm học 2017-2018 (đ/c Hoài PHT).
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.
- TPT Đội kiểm tra và nắm tình hình chuyên cần học sinh các lớp, quản lí chặt chẽ học sinh đầu
buổi học,giờ ra chơi. Tiếp tục kiểm tra đồng phục học sinh toàn trường.
- GVCN duy trì sĩ số học sinh học tập đảm bảo chuyên cần; làm việc với CMHS trường hợp học
sinh vắng học không có lí do. Giáo dục HS thực hiện nghiêm túc cam kết không sử dụng pháo nổ, các tệ
nạn xã hội Ma túy, cờ bạc...
- GVCN tiếp tục tuyên truyền học sinh tham gia BHYT năm 2018 phấn đấu đạt tỷ lệ 95%/ lớp.
- Kế toán: Tổ chức thu nộp tiền học phí năm học 2017-2018.
- Kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm ngoài Nhà trường (Hiệu trưởng).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động GD tập thể
- Đ/c Trang
- Kiểm tra rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy tại đợn vị (đ/c Mạnh, - Hiệu trưởng
đ/c Lương, đ/c Lệ, đ/c Minh VP)
Thứ 2
- 14h00: Gặp mặt đội tuyển dự thi Hùng biện tiếng anh (thành phần: 5 học - Hiệu trưởng
22/01/2018
sinh, đ/c Phương y tế, đ/c Hương kế toán, đ/c Trang PHT) tại phòng HT.
- Tổng hợp báo cáo số lượng học sinh đăng kí học tiếng Anh người nước - Đ/c Trang
ngoài (VP)
- 7h30: Khai mạc và dự thi vòng 1 Hùng biện tiếng Anh cấp Huyện (thành - Đ/c Trang
Thứ 3
phần: Đ/c Trang PHT, Đội tuyển HS, cô Phương Y tế)
23/01/2018 - Tổng hợp dự toán mua sắm thiết bị năm 2018 (đ/c Lệ).
- Hiệu trưởng
- Nộp tiền học phí nghề lớp 8 về Trung tâm GDTX Huyện (đ/c Phương)
- Hiệu trưởng
- 7h30: Dự thi vòng 2 Hùng biện tiếng Anh cấp Huyện (thành phần: Đội - Đ/c Trang
tuyển HS, cô Phương Y tế).
Thứ 4
- Các bộ phận đánh giá kế hoạch tháng 01/2018; xây dựng kế hoạch tháng - Hiệu trưởng
24/01/2018 02/2018 (gửi qua mail HT)
- Xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ HKII năm học 2017-2018
- Hiệu trưởng
- Làm việc với GVCN khối 6-9 (các lớp có học sinh vắng học nhiều)
- Đ/c Hoài
- 8h00: Dự chuyên đề Thể dục tại THCS Hướng Linh (đ/c Quốc)
- Đ/c Hoài
Thứ 5
- Xây dựng kế hoạch tháng 02/2018
- Hiệu trưởng
25/01/2018 - Làm việc với GVCN khối 7-8 (các lớp có học sinh vắng học nhiều)
- Đ/c Trang
- 19h30: Sinh hoạt chi bộ định kỳ (tất cả đảng viên)
- Bí thư chi bộ
- Xây dựng lịch công tác tuần 23
- Hiệu trưởng
- 7h00: Tham gia Hiến máu nhân đạo tại Khe Sanh (theo danh sách - Đ/c Hoài
Thứ 6
CBGV_NV đã đăng kí).
26/01/2018 - Kiểm tra đánh giá tiêu chí lớp học thân thiện, lập biên bản đánh giá xếp - Đ/c Trang
loại sau kiểm tra (Thành phần: đ/c Mạnh TPT, đ/c Phúc, đ/c Trang).
- Đi học đến hết ngày 29/01/2018 (đ/c Định)
Thứ 7
- Học TKB thứ sáu ngày 02/02/2018 (tiết sinh hoạt lớp được nghỉ, GVCN - Đ/c Hoài;
27/01/2018 thông báo cho học sinh)
Đ/c Trang
CN
- Nghỉ
28/01/2018
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