LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24
Từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 24; (tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh
yếu theo kế hoạch).
- Tổ chức thao giảng HK II; tổ chức kiểm tra nội bộ trường học (theo QĐ).
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh;
1.2. Hoạt động giáo dục
- 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 lao động vệ sinh khuôn viên trường (theo KH đ/c Xuân PHT).
- Hoàn thành các văn bản xây dựng kế hoạch thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư của BCH
TW Đảng khóa XII, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của chi bộ (Bí thư chi bộ).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần:
- Đ/c Xuân
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH - Bí thư chi bộ
TW khóa XII của chi bộ năm 2017
- Xây dựng kế hoạch khối thi đua THCS của Huyện
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Đoàn - Đội xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung Hội trại
20/02/2017 26/3/2017 tham mưu với Hiệu trưởng (đ/c Sương, đ/c Mạnh).
- Bộ phận văn phòng bổ sung hoàn thành hồ sơ minh chhứng công - Hiệu trưởng
nhận chuẩn Quốc Gia giai đoạn 2017-2022 (đ/c Trang).
- Thư viện bổ sung hoàn thành các tiêu chuẩn và bộ hồ sơ minh - Hiệu trưởng
chứng đề nghị kiểm tra Thư viện Xuất sắc theo QĐ 01 (đ/c Lương)
- 7h30: Hội nghị Hiệu trưởng tại THCS Khe Sanh
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- 14h00: Gặp mặt dự thi Hùng biện tiếng anh cấp tỉnh từ 2121/02/2017 25/02/2017 (HS Nguyễn Thị Cẩm Ly lớp 9E) tại PGD Hướng Hóa.
- 13h30: Họp khối thi đua THCS huyện H.Hóa tại THCS Tân Hợp
- Hiệu trưởng
- Các bộ phận đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 02/2017, xây - Hiệu trưởng
Thứ 4
dựng kế hoạch tháng 03/2017 gửi qua mail Hiệu trưởng.
22/02/2017 - Đăng kí chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách - Bí thư chi bộ
Hồ Chí Minh của chi bộ năm 2017.
- Đánh giá thực hiện KH 02/2017, xây dựng KH 03/2017.
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Hạn cuối nộp bài thu hoạch NQ 4 BCH TW Đảng Khóa XII, bản
23/02/2017 đảng kí KH thực hiện CT 05 (đảng viên).
- Bí thư chi bộ
- Hội ý Ban giám hiệu công tác xây dựng kế hoạch 03/2017.
- Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 25
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Nộp kế hoạch, bài thu hoạch NQ4, Kế hoạch thực hiện CT 05 tại - Bí thư chi bộ
24/02/2017 Đảng ủy thị trấn Lao Bảo.
- 8h00: Dự chuyên đề môn Địa lí cấp tỉnh tại THCS Thanh (H. Tân)
Thứ 7
- 7h30: Họp Hội đồng sư phạm triển khai KH 03/2017
- Hiệu trưởng
25/02/2017 - 9h30: Sinh hoạt chi bộ định kỳ
- Bí thư chi bộ
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