LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
Từ ngày 13/03/2017 đến 19/03/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 27; (tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh
yếu theo kế hoạch).
- Kiểm tra nội bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng.
- Phân công nhiệm vụ tổ Toán tổ chức bồi dưỡng cho HSG dự thi giải toán trên mạng
Internet cấp tỉnh (đ/c Hoài).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Tiếp tục 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.
- 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 nâng lương trước thời hạn; duyệt thanh toán chế độ giáo viên Thể dục.
- Kiểm tra các điều kiện về hồ sơ học sinh và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi nghề phổ
thông lớp 8 (đ/c Hoài).
- Lắp đặt bảng thông minh và máy chiếu tại phòng tiếng anh theo thiết kế (Đ/c Hoài).
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
- Làm việc với giáo viên bộ môn, GVCN về kết luận công tác kiểm - Đ/c Xuân
tra sổ đầu bài.
Thứ 2
- 9h00: Làm việc với BCH chi đoàn về kế hoạch Hội trại 26/3/2017 - Hiệu trưởng
13/03/2017 - Nộp báo cáo kê khai tài sản năm 2016 thành phần gồm: Hiệu - Hiệu trưởng
trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán tại Hiệu trưởng.
- 15h00: Mời họp phụ huynh HSG văn hóa cấp Huyện tại phòng - Hiệu trưởng
Hiệu trưởng (VP gửi giấy mời).
- 14h00: Gặp mặt đội tuyển dự thi HSG văn hóa cấp Huyện (thành - Hiệu trưởng
phần gồm: Hiệu trưởng, GV bồi dưỡng, 12 học sinh dự thi theo
Thứ 3
danh sách) tại THCS Khe Sanh.
14/03/2017
- Đ/c Mạnh đưa, đón học sinh đi thi tại Đông Hà từ ngày 14/3/2017
đến hết ngày 15/3/2017.
- Dự thi HSG văn hóa cấp tỉnh (theo danh sách)
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Tổng hợp báo cáo kê khai tài sản nộp về thanh tra Huyện Hướng - Hiệu trưởng
15/03/2017
Hóa (VP).
- Kiểm tra điểm nhấn năm học 2015-2016 đối với học sinh và lớp - Đ/c Xuân
Thứ 5
học (theo mẫu điểm và kèm theo biên bản kiểm tra) Đ/c Mạnh.
16/03/2017
- Duyệt thanh toán công tác phí, chế độ giáo viên thể dục (kế toán) - Hiệu trưởng
- Xây dựng lịch công tác tuần 28
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- 9h00: Gặp mặt phụ huynh học sinh dự thi giải toán trên mạng - Hiệu trưởng
17/03/2017
Internet cấp tỉnh tại phòng Hiệu trưởng (VP gửi giấy mời).
- 7h30: Họp GVCN chuẩn bị cho công tác Hội trại 26/3/2017 (kế - Hiệu trưởng
hoạch và tập huấn nghiệp vụ) tại Hội trường.
Thứ 7
- 8h00: Tiếp tục rà soát bổ sung hồ sơ Chuẩn quốc gia (thành phần - Hiệu trưởng
18/03/2017
BGH, bộ phận điều kiện tổ VP, tổ trưởng CM, Tổ chức đoàn thể
(Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội) tại phòng Hiệu trưởng.
CN
- 14h00: Gặp mặt đưa học sinh dự thi Bơi lội tại tỉnh Quảng Trị (HS - Hiệu trưởng
19/03/2017 Hoàng Hữu Minh Quân lớp 6B) tại THCS Khe Sanh.
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