LICH
CÔNG TÁC TUẦN 29
̣
Từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 29 theo TKB; Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 8; Bồi dưỡng 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
- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường (theo lịch)
- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch lao động (đ/c Trang PHT).
- Chi đoàn tổ cức tự quản học sinh đầu giờ đến trường, giữa giờ ra chơi (theo phân công).
- TPT Đội lập lại nề nếp của đội trực Cờ đỏ; công tác thi đua hàng tuần; công tác chuẩn bị các
điều kiện và khâu tổ chức chào cờ đầu tuần, quản lí nề nếp học sinh ra vào cổng trường.
- GVCN duy trì sĩ số học sinh học tập đảm bảo chuyên cần; Tự kiểm tra học bạ học sinh.
- Kế toán: Thu nộp học phí năm học 2017-2018, tổng hợp tiền nộp về Kho bạc huyện Hướng Hóa.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; trao giấy chứng nhân giải toán trên mạng - Đ/c Trang
internet; tổ chức hoạt động lớp 7G.
- 7h00: Đi công tác tại Đông Hà (đ/c Phan Thị Thanh Nhàn, đ/c Kiên)
- 9h00: Gặp mặt đội tuyển HSG văn hóa tại phòng Hiệu trưởng (đ/c Trần - Hiệu trưởng
Thứ 2
Thị Nhàn thông báo cho HS)
19/3/2018 - 13h00: Gặp mặt đội tuyển HSG văn hóa cấp tỉnh tại THCS Khe Sanh và - Hiệu trưởng
đưa học sinh đi dự thi tại Đông Hà (đ/c Trần Thị Nhàn, Hiệu trưởng).
- Nhận dấu tại phòng GD&ĐT Hướng Hóa (đ/c Phương).
- Kiểm tra, rà soát lại thông tin Website mới, hoàn thành cơ cấu Nhà trường - Đ/c Hoài
và các tổ chức đoàn thể đưa vào sử dụng trong tuần học 30.
- Thi HSG văn hóa cấp tỉnh (đội tuyển gồm 12 học sinh) tại Đông Hà
- Hiệu trưởng
- GVCN các lớp hoàn thành thu nộp học phí năm học 2017-2018 về thủ - Hiệu trưởng
Thứ 3
quỹ để viết phiếu thu (kế toán).
20/3/2018
- VP tổng hợp hồ sơ thi KHKT, chuẩn bị các biểu mẫu chấm thi.
- Đ/c Hoài
- Kiểm tra nề nếp lớp học, công tác sinh hoạt (lãnh đạo phụ trách theo khối)
- Tổ chức thi đấu giải Cờ Vua (theo lịch).
- Hiệu trưởng
- Duyệt kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam (đ/c Lương)
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Phân công giám khảo chấm hồ sơ thi KHKT (đ/c Hoài, đ/c Trang)
21/3/2018 - Kiểm tra lại hệ thống phòng máy chuẩn bị điều kiện cho kỳ thi Nghề lớp - Đ/c Hoài
8 (đ/c Hòa).
- GVCN khối 9 thông báo cho học sinh làm hồ sơ hưởng chế độ vùng cao. - Hiệu trưởng
- Hạn cuối các lớp nộp tiền khám sức khỏe học sinh cho bộ phận Y tế
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Tổ chức thi đấu giải Cờ Vua (theo lịch).
22/3/2018 - GVCN tự kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 nộp biên bản lại cho đ/c Hoài PHT
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, kế hoạch chủ nhiệm (đ/c Hoài, đ/c Trang).
- Xây dựng lịch công tác tuần 30
- Hiệu trưởng
- 8h00: Duyệt chương trình tổ chức hoạt động 26/3/2018 (đ/c Sương, đ/c - Đ/c Trang
Thứ 6
Mạnh).
23/3/2018
- Hạn cuối nộp Clip dự thi tiếng hát Họa mi năm 2018 về Hội đồng đội - Đ/c Trang
huyện Hướng Hóa (đ/c Mạnh)
- 7h00: Đoàn viên Chi đoàn trường tham gia Hội trại của Đoàn TNCS Hồ - BCH Chi đoàn
Thứ 7
Chí Minh thị trấn Lao Bảo tại Nhà tù Lao Bảo.
24/3/2018 - 8h00: Hội đồng chấm thi khoa học kỷ thuật làm việc tập trung (thành - Đ/c Hoài;
phần: Theo QĐ).
Đ/c Trang
CN
- Nghỉ
25/3/2018

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Định

