LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 27 theo TKB mới; Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 8; HSG Mĩ thuật; Tổ chức phụ
đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch;
- Tổ chức thao giảng học kỳ II năm học 2017-2018 (theo lịch) kết hợp kiểm tra nội bộ giáo viên.
1.2. Hoạt động giáo dục
- Hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tổ chức lòng ghép các hoạt động tuyên truyền vào tiết SHL, sinh
hoạt 15 phút đầu giờ; Liên đội tổ chức phát thanh tuyên truyền Măng non.
- GVCN các lớp cho triển khai cho học sinh tập luyện cờ Vua để lựa chọn VĐV tham dự thi đấu (mỗi lớp,
1 học sinh nam, 1 học sinh nữ).
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang 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 thu, nộp học phí, thanh toán lương tháng 3/2018; rà soát chứng từ ngân sách năm
2016, 2017.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần, tổ chức quyên góp trong toàn thể CBGV_NV và học - Đ/c Trang
sinh gây quỹ hổ trợ cho học sinh nghèo, khó khăn.
- 7h20: Tổ chức tuyên truyền giao thông trên tuyến đường Hành lang kinh tế Đông - Đ/c Trang
Tây (Do Sở KHĐT Quảng Trị Tổ chức).
- 9h00: Hội ý BGH về công tác hổ trợ cho học sinh nghèo, khó khăn
Hiệu trưởng
Thứ 2
- Kiểm tra công tác chuyên cần theo khối 6-9 (đ/c Hoài); 7-8 (đ/c Trang)
05/3/2018
- GVCN khối 8 thu nộp tiền lệ phí thi nghề lớp 8 về thủ quỹ
- Đ/c Hoài
- Nộp Sổ điểm danh, ghi điểm, đầu bài; phiếu ghi kết quả học tập của học sinh về - Đ/c Hoài
TTGDTX huyện (đ/c Hòa, đ/c Hoài).
- Nhập hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng (đ/c Lệ)
- Đ/c Hoài
- Thành lập BCĐ, Hội đồng tư vấn, xây dựng kế hoạch tư vấn học đường năm - Đ/c Trang
học 2017-2018
- Kiểm tra số đầu bài khối 6-9 (đ/c Hoài); 7-8 (đ/c Trang)
- Hiệu trưởng
- Làm việc với UBND thị trấn Lao Bảo (HT)
- Hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng viên (cấp ủy chi bộ)
- Bí thư chi bộ
Thứ 3
- Duyệt thanh toán lương tháng 3/2018 (kế toán).
- Hiệu trưởng
06/3/2018
- Cài đặt lại hệ thống phòng máy số 2 để phục vụ cho dạy thực hành (đ/c Hòa)
- Hiệu trưởng
- Nộp báo cáo kê khai tài sản trực tiếp cho HT (PHT, kế toán) theo mẫu quy định. - Hiệu trưởng
- Tiến hành hoàn thiện các Menu, nội dung trên Website mới (đ/c Lệ)
- Đ/c Hoài
- Kiểm tra công tác tổ chức dạy học trên lớp của giáo viên
- Hiệu trưởng
- 9h00: Làm việc với BCH Chi đoàn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng - Bí thư chi bộ
Thứ 4
thanh niên” năm 2018 và các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2018.
07/3/2018
- Duyệt kế hoạch tổ chức giải cờ Vua toàn trường (đ/c Mạnh)
- Hiệu trưởng
- Tổng hợp báo cáo công tác kê khai tài sản năm 2017 (VP)
- Hiệu trưởng
- Đ/c Mạnh đi công tác tại Đông Hà theo điều động của PGD
Thứ 5
- 13h00: Gặp mặt đội tuyển TTHĐ cấp tỉnh tại THCS Khe Sanh và lên đường thi - Hiệu trưởng
08/3/2018
đấu tại Đông Hà đến hết ngày 10/3/2018 (6 học sinh, cô Phương Y tế, HT).
- 16h40: Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
- Đ/c Hoài
- Nộp DS dự thi “Giải thưởng Mĩ thuật” về phòng VHTT huyện (VP).
- Đ/c Hoài
- Đ/c Nguyễn Quốc đi công tác theo điều động của Sở GD&ĐT Quảng Trị
Thứ 6
- Xây dựng lịch công tác tuần 28.
- Hiệu trưởng
09/3/2018
- Các tổ chuyên môn nộp hồ sơ dự thi KHKT cấp trường về bộ phận chuyên môn - Đ/c Hoài; Đ/c Trang
- Hiệu trưởng
- Nộp báo cáo kê khai tài sản năm 2017 về Thanh tra huyện Hướng Hóa (VP)
Thứ 7
- Nghỉ học
10/3/2018
CN
- Nghỉ học
11/3/2018

Lưu ý: Thay đổi thời gian vào học khối chiều theo thời tiết

HIỆU TRƯỞNG

mùa hè; vào SHL 15 đầu giờ 13h00; vào học tiết 6: 13h15’.
Kết thúc tiết 10: 17h30.

Trần Ngọc Định

