LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
Từ ngày 12/3/2018 đến 18/3/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 28 theo TKB; 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) kết hợp kiểm tra nội bộ giáo viên.
1.2. Hoạt động giáo dục
- Duyệt, thẩm định hồ sơ Khoa học kỷ thuật cấp trường (lãnh đạo phụ trách chuyên môn).
- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch 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 xây dựng lại nề nếp của đội trực Cờ đỏ; công tác tổng hợp số liệu thi đua hàng tuần
của Đội; công tác chuẩn bị các điều kiện và khâu tổ chức chào cờ đầu tuần.
- 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: Thu nộp học phí năm học 2017-2018.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00-7h20: Chào cờ đầu tuần, tổ chức quyên góp trong toàn thể - Đ/c Trang
CBGV_NV và học sinh gây quỹ hổ trợ cho học sinh nghèo, khó khăn.
- 7h20: Tổ chức hoạt động tuyên truyền giao thông (Do Sở KHĐT Quảng
Thứ 2
Trị Tổ chức); Trao 10 xuất quà cho HS khó khăn.
12/3/2018 - 8h00: Đi công tác tại công ty Sách - Thiết bị Quảng Trị (Hiệu trưởng).
- 9h00: Mời và làm việc với đ/c Lê Bá Dũng, đ/c Phan Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng
(Sinh) về công tác tổ chức lớp học tại phòng học bộ môn.
- Bổ sung lại hồ sơ làm dấu trường (VP).
- Hiệu trưởng
- 9h00: GVCN bốc thăm chia bảng thi đấu môn Cờ Vua toàn trường theo - Hiệu trưởng
khối tại phòng Đội (đ/c Mạnh chuẩn bị các thủ tục).
Thứ 3
- GVCN các lớp đăng kí danh sách HS dự thi giải Toán trên mạng Internet - Đ/c Hoài
13/3/2018
cấp trường về văn phòng trường.
- Dự giờ giáo viên (theo QĐ)
- Hiệu trưởng
- 8h00: Niêm yết danh sách học sinh dự thi giải Toán trên mạng Internet - Đ/c Hoài
cấp trường (VP)
- 9h00: Duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động 26/3/2018 (BCH Chi đoàn)
- Bí thư chi bộ
Thứ 4
- Thẩm định hồ sơ dự thi Khoa học kỷ thuật để tổ chức Hội đồng chấm thi - Đ/c Hoài;
14/3/2018
(lãnh đạo phụ trách chuyên môn).
- Đ/c Trang
- Kiểm tra công tác tổ chức dạy học của giáo viên.
- Hiệu trưởng
- Kiểm tra công tác vệ sinh phòng học bộ môn của giáo viên đứng lớp
- Đ/c Hoài
- Tổ chức thi giải Toán trên mạng Internet cấp trường: 7h30: Khối 7-8; - Đ/c Hoài
Thứ 5
14h00: Khối 6-9 (danh sách theo niêm yết)
15/3/2018 - Báo cáo định kỳ tháng 3/2018 cho VP UBND thị trấn Lao Bảo và phòng - Hiệu trưởng
GD&DT Hướng Hóa (VP).
- Xây dựng lịch công tác tuần 29
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Tổng hợp và công bố giải thi giải Toán trên mạng Internet cấp trường
- Đ/c Hoài
16/3/2018
- Đi học đến hết ngày 19/3/2018 (đ/c Định)
- Học bù TKB thứ Tư, ngày 21/3/2018 (Học sinh toàn trường nghỉ học để - Đ/c Hoài;
Thứ 7
tổ chức thi Nghề lớp 8).
- Đ/c Trang
17/3/2018
- Tổ chức thi đấu vòng loại Cờ Vua theo lịch (đ/c Mạnh TPT)
- Hiệu trưởng
CN
- Nghỉ
18/3/2018
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