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Từ ngày 06/02/2017 đến 12/02/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 22 theo TKB mới áp dụng từ 6/02/2017; (tổ chức bồi
dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch).
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; Ôn luyện và dự thi MTCT cấp
Tỉnh; ôn luyện tại THCS Khe Sanh các buổi chiều 06/2/2017-10/2/2017.
- Hướng dẫn, ôn luyện đội tuyển học sinh dự thi cấp Huyện môn Vật lí trên mạng (Tổ Lí Tin).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Ổn định nề nếp lớp học, GVCN các lớp tiếp tục nắm số lượng học sinh, trực tiếp phối hợp với
phụ huynh để vận động học sinh đến trường đảm bảo “Duy trì sĩ số lớp học”.
- GV bộ môn thường xuyên kiểm tra số lượng học sinh trên lớp phối hợp với GVCN để huy động
quản lí học sinh.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, chú trọng đến bạo lực học đường, học sinh vi phạm
các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức luyện tập chuẩn bị cho hội thi Văn Hóa học đường cấp huyện (đ/c Xuân).
- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường (theo KH đ/c Xuân PHT).
- Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động học sinh nghỉ học dài ngày đến trường.
- Các bộ phận điều kiện sắp xếp ổn định lại vị trí làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả.
- Tổ chức phát động Tết trồng cây (BCH Chi đoàn trường).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần:
- Đ/c Xuân
- 8h00: Làm việc với Chi bộ, Khóm trưởng 3 bản: Ka Tăng, Ka Túp, Khe - Hiệu trưởng
Đá về công tác huy động học sinh đến trường học tập sau tết
- Làm việc với Ban thường trực CMHS của trường.
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- GVCN tiếp tục vận động học sinh nghỉ học đến trường sau tết
- Đ/c Xuân
06/02/2017
- Phân công GVCN thứ 2 cùng với GVCN 1 thực hiện nhiệm vụ vận động - Hiệu trưởng
HS, giúp đỡ giáo dục rèn luyện học sinh, hổ trợ học sinh trong các hoạt
động giáo dục năm học 2016-2017.
- Kiểm tra công tác dạy học của giáo viên (theo KH chuyên môn)
- Đ/c Hoài
- 8h00 đến 10h00: GVCN làm việc trực tiếp với Hiệu trưởng báo cáo kết - Hiệu trưởng
quả vận động học sinh vắng học, nghỉ học dài ngày.
Thứ 3
- Kiểm tra chuyên cần, vệ sinh, trang trí lớp học sau tết (có đánh giá và - Đ/c Xuân
07/02/2017
thông báo kết quả sau kiểm tra).
- Xây dựng kế hoạch phân công nhóm đi vận động học sinh
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Tổ chức đi vận động học sinh theo KH (các nhóm được phân công)
- Hiệu trưởng
08/02/2017 - 8h00: Bốc thăm dự thi Văn hóa học đường tại PGD Hướng Hóa
- Đ/c Xuân
- Tiếp tục tổ chức đi vận động học sinh theo KH
- Đ/c Xuân
Thứ 5
- Liên hệ xe đưa đón HS dự thi Hùng biên tiếng anh tại THCS Khe Sanh - Hiệu trưởng
09/02/2017
(đ/c Phương Y tế)
- 9h00: Gặp mặt đội tuyển học sinh dự thi Hùng biện tiếng Anh tại phòng - Hiệu trưởng
Hiệu trưởng (GVCN thông báo cho học sinh)
Thứ 6
- Xây dựng lịch công tác tuần 23
- Hiệu trưởng
10/02/2017 - 8h00: Báo cáo kết quả vận động học sinh nghỉ học, vắng học (gồm nhóm - Hiệu trưởng
trưởng và GVCN) trực tiếp với Hiệu trưởng.
- Tổng hợp kết quả vận động học sinh báo cáo về PGD H.Hóa (VP)
- Hiệu trưởng
- 7h30: Sinh hoạt CM về xây dựng KH “Dạy học theo chủ đề” Thành phần - Đ/c Hoài
Thứ 7
mời: TTCM, PTTCM, Đ/c Hoài PHT chủ trì. Tại phòng họp.
11/02/2017 - 7h00: Khai mạc Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Huyện tại THCS Khe - Hiệu trưởng
Sanh. Thành phần gồm: Hiệu trưởng, 5 học sinh dự thi, đ/c Trang VP
CN
- 7h00: Dự thi vòng chung khảo Hùng biện tiếng Anh tại THCS Khe Sanh - Hiệu trưởng
12/02/2017 Thành phần gồm: Hiệu trưởng, 5 học sinh dự thi, đ/c Trang VP
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