LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24
Từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 24 theo TKB mới; Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 8; Tổ chức phụ đạo học
sinh yếu kém theo kế hoạch.
- Tổ chức thao giảng học kỳ II năm học 2017-2018 (theo lịch).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Kiểm tra chuyên cần học sinh theo khối (lãnh đạo phụ trách)
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi Việt Nam” cấp
trường (đ/c Hoài 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.
- GVCN duy trì sĩ số học sinh học tập đảm bảo chuyên cần; theo dõi học sinh vắng học không có
lí do phối hợp làm việc với CMHS. Giáo dục HS thực hiện nghiêm túc cam kết không sử dụng pháo nổ,
các tệ nạn xã hội Ma túy, cờ bạc...
- Kế toán: Thanh toán kinh phí chi tham dự Hội thi Thể thao học đường và Hùng biện tiếng Anh
cấp huyện, chế độ hổ trợ cho CBGV_NV.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h15: Vào học tiết 1 theo TKB
- 8h50: Hội ý cấp ủy Chi bộ
- Bí thư chi bộ
- 9h30: Làm việc với BCH Công đoàn trường
- Bí thư chi bộ
Thứ 2
- 10h30: Họp Hội đồng sư phạm triển khai kế hoạch tháng 02/2018 (thành - Hiệu trưởng
05/02/2018 phần: CBGV_NV toàn trường, tại phòng Hội trường).
- Nộp BHYT học sinh (đ/c Phương)
- Hiệu trưởng
- Tổng hợp rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, thiết bị - Hiệu trưởng
dạy học giai đoạn 2018-2020 (đ/c Minh, đ/c Lệ)
- 8h00: Chuyên đề Mĩ thuật tại THCS Húc (đ/c Huệ)
- Đ/c Hoài
- Xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Tổng hợp nhu cầu mua sách tại Thư viện (đ/c Lương).
06/02/2018
- Hợp đồng sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, sách, thiết bị năm - Hiệu trưởng
2018 theo dự toán.
Thứ 4
- Kiểm tra rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, thiết bị - Hiệu trưởng
07/02/2018 dạy học giai đoạn 2018-2020 (đ/c Minh, đ/c Lệ).
Thứ 5
- Kiểm tra công tác phòng cháy nổ, trộm cắp tài sản; Kiểm tra công tác sử - Hiệu trưởng
08/02/2018 dụng tài sản, công tác bảo quản sử dụng thiết bị dạy học
- Xây dựng lịch công tác tuần 25.
- Hiệu trưởng
- Chuẩn bị các điều kiện đón Tết nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 (tổ điều - Hiệu trưởng
kiện)
Thứ 6
- 7h30: Tham dự nhận quà Khuyến học tại Phòng VHTT huyện Hướng - Đ/c Trang
09/02/2018
Hóa (8 học sinh đã chọn).
- Nộp duyệt báo cáo rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, - Hiệu trưởng
thiết bị dạy học giai đoạn 2018-2020 (đ/c Minh) tại phòng GD&ĐT
Thứ 7
- 7h30: Lao động vệ sinh toàn trường (theo kế hoạch đ/c Trang PHT)
- Đ/c Trang
10/02/2018
CN
- Học sinh bắt đầu nghỉ tết từ ngày 11/02/2018 đến hết thứ Ba ngày
11/02/2018 20/02/2018
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