LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
Từ ngày 20/03/2017 đến 26/03/2017
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 28; (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
- 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.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội trại 26/3/2017 (theo kế hoạch đã hướng dẫn).
- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường (theo KH đ/c Xuân PHT).
- Kiểm tra các điều kiện về hồ sơ học sinh và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi nghề phổ
thông lớp 8 vào ngày 28/3/2017 (đ/c Hoài).
- Tu sữa hệ thống cấp nước rữa tay, bảng biểu ở nhà vệ sinh học sinh (bộ phận Y tế)
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần: Làm lễ trưởng thành đội viên
- Đ/c Xuân
- 8h00: GVCN các lớp nộp biên bản thõa thuận huy động đóng góp - Hiệu trưởng
cho học sinh tham gia Hội trại 26/3/2017 tại Hiệu trưởng.
- 9h00: Hội ý tổ trưởng tổ chuyên môn tại phòng Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- 12h30: Dự thi giải toán trên mạng Internet cấp tỉnh tại THCS Khe - Đ/c Hoài
20/03/2017 Sanh, gồm 17 học sinh (Đ/C Phúc, đ/c Phương).
- 15h00: Duyệt nội dung chương trình khai mạc, bế mạc, truyền - Hiệu trưởng
thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (BCH Chi đoàn).
- Tiếp tục xây dựng hồ sơ các tiêu chuẩn Quốc gia (đ/c Lương, đ/c
Trang, đ/c Lệ).
- 7h30: Dự tổng kết giải thưởng Mĩ tại phòng VHTT Huyện
- Hiệu trưởng
- Hoàn thành báo cáo xây dựng chuẩn quốc gia (VP)
Thứ 3
- 14h00: Làm việc với Công an thị trấn Lao Bảo, lực lượng thường - Hiệu trưởng
21/03/2017 trực chuẩn bị cho Hội trại 26/3 (BCH Chi đoàn).
- Duyệt nội dung chương trình văn nghệ, thời trang, công tác tổ - Đ/c Xuân
chức, MC dẫn chương trình.
- 7h30; Dựng trại các lớp, cổng trại, trại chỉ huy (Chi đoàn).
- Đ/c Hoài
- 13h30: Chuẩn bị các điều kiện tỏ chức trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, - Đ/c Hoài
Thứ 4
nguồn điện thắp sáng sinh hoạt tại các trại (BCH Chi đoàn)
22/03/2017 - Gửi giấy mời khai mạc Hội trại 8h30 ngày 24/3/2017 (VP); gửi giấy - Hiệu trưởng
mời cho phụ huynh học sinh tham dự đêm liên hoan văn nghệ và
thời trang 19h00: 24/3/2017.
- Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội trại, - Đ/c Hoài
chuẩn bị sân khấu cho đêm văn nghệ và thời trang (theo điều động
Thứ 5
của đ/c Hoài PHT). Liên hệ với Trường T’H Số 2 Lao Bảo.
23/03/2017
- Kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện về thi đua khen thưởng Hội - Hiệu trưởng
trại (đ/c Hòa, đ/c Trang VP).
Thứ 6
- 7h00: Tổ chức Hội trại 26/3/2017
- Theo QĐ
24/03/2017 - Xây dựng lịch công tác tuần 29
- Hiệu trưởng
Thứ 7
- 9h30: Bế mạc, tổng kết Hội trại 26/3/2017
- Theo QĐ
25/03/2017
CN
Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
26/03/2017
CHí Minh (26/3/1931-26/3/2017)
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