LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
Từ ngày 06/03/2017 đến 12/03/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 26; (tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh
yếu theo kế hoạch).
- Kiểm tra nội bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng.
1.2. Hoạt động giáo dục
- Tổ chức bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng 2 năm học 2014-2015; 2015-2016 để làm
hồ sơ chuẩn quốc gia.
- 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.
- GVCN các lớp hoàn thành nộp tiền tin học, lệ phí thi nghề phổ thông về bộ phận thủ
quỹ trong tuần 26 để trường nộp vệ Huyện.
- 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).
- Thanh toán lương tháng 3/2017; thanh toán truy lĩnh nâng lương trước thời hạn; thanh
toán chế độ giáo viên Thể dục.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần: Triển khai các hoạt động 26/3/2017
- Đ/c Xuân
- Nộp hồ sơ, lệ phí thi nghề PT lớp 8 về TT Ngô Tuân Huyện (VP) - Hiệu trưởng
- 9h00: Họp lãnh đạo và tổ điều kiện triển khai bổ sung hồ sơ minh - Hiệu trưởng
Thứ 2
chứng Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2016-2020 tại
06/03/2017
phòng Hiệu trưởng.
- 15h00: Gặp mặt phụ huynh học sinh dự thi Vật lý trên mạng cấp - Hiệu trưởng
tỉnh tại THCS Khe Sanh (VP gửi giấy mời)
- Nộp hồ sơ học sinh dự thi Bơi lội cấp tỉnh về PGD (VP)
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí lớp học (lập biên bản kiểm tra) - Đ/c Xuân
07/03/2017
- Kiểm tra hồ sơ văn phòng, tổ văn phòng, hồ sơ Y tế
- Hiệu trưởng
- 6h30: Dự thi giải Vật lý trên mạng cấp tỉnh tại THCS Khe Sanh (đ/c - Đ/c Hoài
Thứ 4
Phương đưa học sinh dự thi).
08/03/2017
- 9h00: Làm việc với BCH Chi đoàn trường tại phòng Hiệu trưởng - Hiệu trưởng
- Đảng viên nộp kế hoạch cá nhân, bài thu hoạch NQ 4 khóa XII - Bí thư chi bộ
Thứ 5
trực tiếp Bí thư chi bộ.
09/03/2017 - 8h00: Làm việc với Ban đại diện CMHS của Trường về kế hoạch - Hiệu trưởng
phối hợp tháng 3/2017 (VP gửi giấy mời)
- Xây dựng lịch công tác tuần 27
- Hiệu trưởng
- 9h00: Gặp mặt phụ huynh học sinh Hoàng Hữu Minh Quân lớp 6B - Hiệu trưởng
đưa học sinh đi tập luyện Bơi dự thi cấp Tỉnh (VP gửi giấy mời).
Thứ 6
- Hạn cuối CBGV_NV nộp chứng từ công tác phí; nộp hồ sơ thanh - Hiệu trưởng
10/03/2017 toán chế độ giáo viên bộ môn Thể dục về đ/c Trang VP
- Tổng hợp nộp kế hoạch tập thể, cá nhân về thực hiện CT 05 tại - Bí thư chi bộ
Đảng ủy thị trấn Lao Bảo.
- Kiểm tra sổ đầu bài toàn trường (thông báo kết quả kiểm tra)
- Đ/c Xuân
Thứ 7
- 7h30: Họp tiến hành kiểm tra rà soát hồ sơ Chuẩn quốc gia (thành - Hiệu trưởng
11/03/2017 phần BGH, bộ phận điều kiện tổ VP) tạiphòng Hiệu trưởng
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