LICH
CÔNG TÁC TUẦN 3
̣
Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 3 theo Thời khóa biểu, bồi dưỡng HSG theo KH.
- Đăng kí thao giảng và xây dựng kế hoạch thao giảng HKI năm học 2017-2018 (Đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN các lớp tiếp tục rà soát đối tượng học sinh đúng hoàn cảnh khó khăn đề nghị hổ trợ; trực
tiếp vận động các HS chưa đến trường.
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH: Thứ 2: 7A; thứ 3: 7C; thứ 4: 7B; thứ 5: 7D; thứ 6: 7E.
- Tiếp tục ôn định nề nếp sinh hoạt lớp, tổ chức lớp học, trang trí lớp học.
- TPT Đội quán triệt nề nếp học sinh, tổ chức trực đầu giờ học các buổi trong tuần, quản lí chặt
chẽ học sinh các giờ ra chơi, tổ chức sinh hoạt giữa giờ.
- Liên đội và GVCN phối hợp tổ chức cho học sinh 24 lớp kí cam kết “An toàn giao thông”, “Bạo
lực học đường”
- Làm các loại QĐ nâng lương trước thời hạn năm 2017 (VP). Điều chỉnh BHXH, thanh toán
9/2017 (Kế toán).
- GVCN các lớp phát động quyên góp ủng hộ sách giáo khoa, tập hợp theo lớp nộp về thư viện.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- Tổ chức chào cờ đầu tuần; tổ chức trao quà cho học sinh nghèo đại biểu - Hiệu trưởng
khóa 1996-2002 tham dự trao quà (đ/c Phúc chuẩn bị DS HS).
- 9h00: Làm việc với BCH Chi đoàn tại phòng HT
- Bí thư chi bộ
- Tổng hợp số liệu xây kế hoạch Giáo dục thị trấn Lao Bảo (VP)
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Xây dựng kế hoạch, lịch thao giảng HK I
- Đ/c Hoài
11/9/2017
- Kiểm tra phê duyệt hồ sơ bộ phận thiết bị, Y tế
- Hiệu trưởng
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp năm học 2017-2018
- Đ/c Hoài
- Phê duyệt PPCT dạy học năm học 2017-2018 (các tổ trưởng làm việc trực - Đ/c Hoài
tiếp với đ/c Hoài PHT)
- 8h00: Kiểm tra hồ sơ làm việc với Sở Nội vụ (VP, KT)
- Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch “Đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo” năm học
2017-2018 (VP)
Thứ 3
- 13h30: Làm việc với đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Quảng Trị tại THCS Khe - Hiệu trưởng
12/9/2017 Sanh (VP, KT Chuẩn bị các loại hồ sơ: Số liệu theo mẫu, danh sách học
sinh, sổ điểm cái, sổ đầu bài, danh sách tiền lương tháng 8/2017, danh sách
trích ngang CBGV_NV của trường).
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ Toán
- Đ/c Hoài
- Hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội nghị Hội đồng GD Lao Bảo
- Hiệu trưởng
- Hoàn thiện hồ sơ Hội đồng trường năm học 2017-2018.
Thứ 4
- Phân công lại lao động, giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn theo QĐ - Hiệu trưởng
13/9/2017
3074 của UBND huyện Hướng Hóa ngày 30/8/2017.
- Kiểm tra phê duyệt hồ sơ Liên đội, TPT Đội.
- Hiệu trưởng
- 7h30: Dự Hội nghị Hội đồng Giáo dục Lao Bảo.
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Nộp danh sách GV hợp đồng về phòng Nội vụ Hướng Hóa (VP)
14/9/2017
- Kiểm tra hồ sơ tổ Lý Tin CNCN
- Đ/c Hoài
Thứ 6
- Kiểm tra hồ sơ GVCN, hồ sơ tổ chuyên môn.
- Hiệu trưởng
15/9/2017
Thứ 7
- Học TKB ngày thứ 3 tuần 2 (05/9/2017)
- Đ/c Hoài
16/9/2017 - Xây dựng lịch công tác tuần 4
- Hiệu trưởng
CN
- Nghỉ
17/9/2017
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