LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 26 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
- Các tổ chuyên môn chuẩn bị cho học sinh dự thi Khoa học kỷ thuật cấp trường.
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Tổng hợp kết quả cuộc thi “Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi Việt Nam” cấp trường và thành lập đội tuyển
bồi dưỡng (đ/c Hoài PHT).
- Chi đoàn tiếp tục phối hợp với liên 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.
- 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 vận động học sinh đến trường.
- Kế toán: Thanh toán các khoản mua sắm năm 2018; rà soát chứng từ ngân sách năm 2016,2017.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00-7h20: Chào cờ đầu tuần (Tại Nhà học TD)
- Đ/c Trang
- 7h20-8h00: GVCN vận động học sinh nghỉ học đến trường.
- Hiệu trưởng
- 9h00: GVCN 24 lớp báo cáo tình hình học sinh trực tiếp với Hiệu trưởng có biên - Hiệu trưởng
bản kèm theo xác nhận của CMHS và BQL chính quyền khóm, bản
- Dự chuyên đề HĐNGLL tại THCS Thanh (Đ/c Mạnh, đ/c Trần Thị Nhàn)
- Đ/c Trang
Thứ 2
- 10h00: Báo cáo tình hình học sinh với Đảng ủy và UBND thị trấn Lao Bảo, - Hiệu trưởng
26/02/2018
phòng GD&ĐT Hướng Hóa (VP)
- 14h00: Gặp mặt đội tuyển HSG Hùng biện tiếng Anh dự thi cấp tỉnh tại phòng - Hiệu trưởng
GD&ĐT Hướng Hóa (HS: Uyên, Quyền).
- Báo cáo đội ngũ CBGV, NV có đến 15/02/2018 về PGD (VP).
- Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch, thành lập nhóm phân công nhiệm vụ vận động học sinh
- Hiệu trưởng
- Từ 27/02/2018-01/03/2018: Thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh tại THCS Phan - Hiệu trưởng
Đình Phùng – TP Đông Hà (HS: Uyên, Quyền)
Thứ 3
- 8h00: GVCN các lớp đăng kí danh sách học sinh dự thi môn Vật lí qua mạng - Đ/c Hoài
27/02/2018
Internet cấp trường về văn phòng tổng hợp
- QĐ thành lập BGK cuộc thi giải Vật lí qua mạng Internet cấp trường (VP)
- Hiệu trưởng
- 7h30: Dự Hội nghị lấy ý kiến luân chuyển giáo viên, nhân viên tại THCS K.Sanh - Hiệu trưởng
- 9h00: Niêm yết DSHS dự thi giải Vật lí qua mạng Internet cấp trường (VP).
- Đ/c Hoài
- 14h00: Mời họp 06 phụ huynh học sinh tham dự tập luyện TTHĐ tại Huyện và - Đ/c Hoài
dự thi TTHĐ tại Tỉnh tại phòng Đ/c Hoài PHT.
Thứ 4
- VP gửi giấy mời thông báo cho 06 phụ huynh học sinh biết kế hoạch HS tham - Hiệu trưởng
28/02/2018
dự tập luyện TTHĐ tại Huyện và dự thi TTHĐ tại Tỉnh.
- Các bộ phận: Lãnh đạo phụ trách, tư viện, thiết bị, văn phòng, kế toán, TPT Đội - Hiệu trưởng
đánh giá và xây dựng KH 3/2018 gửi qua mail Hiệu trưởng.
- Phân công lại lao động thực hiện từ 05/3/2018
- Hiệu trưởng
- Tổ chức thi giải Vật lí qua mạng Internet cấp trường: Khối 7-8 buổi sáng; khối - Đ/c Hoài
6-9 buổi chiều (Thành phần: theo Quyết định).
Thứ 5
- 9h00: Gặp mặt đội tuyển tập luyện TTHD tại phòng HT (Đ/c Mạnh)
- Hiệu trưởng
01/3/2018
- Đánh giá thực hiện KH tháng 02/2018, xây dựng kế hoạch tháng 3/2018
- Hiệu trưởng
- Sắp xếp lại TKB và thông báo cho học sinh toàn trường
- Đ/c Hoài
- 7h30: Tập trung đội tuyển TTHĐ cấp tỉnh tập luyện tại THCS Khe Sanh (Nhi - Đ/c Hoài
8G Điền kinh, Hóa 9D Điền kinh, Phúc 7B Cầu lông, Tân 6A Cầu lông, Uyên 7G
Thứ 6
Cầu lông, Quốc 9E Bóng đá) Thầy Mạnh đưa HS tham dự.
02/3/2018
- Nộp góp ý chương trình giáo dục phổ thông
- Đ/c Hoài
- Xây dựng lịch công tác tuần 27
- Hiệu trưởng
- 7h30-9h00: Họp Hội đồng sư phạm triển khai KH 3/2018 (thành phần: - Hiệu trưởng
Thứ 7
CBGV_NV trường, tại phòng Hội trường)
03/3/2018
- 9h00-10h00: Sinh hoạt chi bộ định kỳ (Tất cả đảng viên)
- Bí thư chi bộ
- Đội tuyển TTHĐ tham gia tập luyện theo lịch (Đ.c Mạnh đưa HS đi)
CN
- Đội tuyển TTHĐ tham gia tập luyện theo lịch (Đ.c Mạnh đưa HS đi)
- Hiệu trưởng
04/3/2018

HIỆU TRƯỞNG
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