LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3
Từ ngày 19/09/2016 đến 25/09/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy tuần 3; Tằng cường dạy học bồi dưỡng HSG.
- Tổ chức thao giảng kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ)
- Thành lập đội tuyển giải toán Máy tính cầm tay (Tổ Toán – CNCN).
- Phát động thi giải toán trên Internet và IOE cấp trường (Đ/c Hoài).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN bám lớp, huy động HS, “Duy trì sĩ số học sinh” chống HS bỏ học, nghỉ học.
- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường (theo kế hoạch).
- TPT Đội quán triệt nề nếp học sinh thực hiện nghiêm túc Nội quy nhà trường, phối hợp với
GVCN và phụ huynh giáo dục học sinh vi phạm.
- Cấp phát văn phòng phẩm cho CBGV_NV (kế toán).
- Bộ phận thiết bị và kế toán lập hồ sơ bàn giao tài sản (đàn Organ) sử dụng tại phòng Nhạc
Họa cho 2 giáo viên dạy nhạc, (nhà trường bàn giao thiết bị để GV bộ môn sử dụng tự chịu trách
nhiệm quản lý và bảo quản) hoàn thành hồ sơ vào thứ hai ngày 19/9/2016.
- TPT Đội hoàn thành hồ sơ kí cam kết ATGT, nội quy nhà trường (B/c Hiệu trưởng).
- BCH Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trực quản lý nề nếp học sinh đầu buổi học.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần (tổ chức quyên góp ủng học HS nghèo, khó khăn)
- Hiệu trưởng
- Tổ chức chấm và báo cáo kết quả đề tài, SKKN
- Đ/c Hoài
- 9 giờ 00: Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm gồm: KH chủ nhiệm, sổ điểm cái, - Hiệu trưởng
công tác trang trí toàn diện lớp học (GVCN nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng
Thứ 2
Hiệu trưởng).
19/9/2016 - Hạn cuối điều chỉnh đăng kí thi đua năm học 2016-2017 (CBGV_NV - Hiệu trưởng
điều chỉnh trực tiếp với Hiệu trưởng)
- Hạn cuối nộp báo cáo tình hình học sinh về PGD (VP)
- GVCN nhận tại văn phòng; cập nhật học bạ học sinh lớp 6
- Quyết toán quỹ phụ huynh năm học 2015-2016 (đ.c Phương Y tế)
- 7h30: Hội nghị Hội đồng bộ môn tại THCS Khe Sanh (đ/c P Nhàn, đ/c - Đ/c Hoài
Thứ 3
Mạnh, đ/c Kiên, đ/c Phương 1, đ/c Trinh, đ/c Hòa).
20/9/2016
- Làm việc với Đảng ủy, HĐND_UBND thị trấn Lao Bảo
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Làm việc với công ty Sách - Thiết bị Quảng Trị tại Đông Hà về việc - Hiệu trưởng
21/9/2016 mua sắm thiết bị dạy học năm học 2016-2017.
- Lựa chọn học sinh bồi dưỡng máy tính cầm tay (đ/c X Tân)
- Đ/c Hoài
Thứ 5
- Nộp tiền ủng hộ học sinh gặp sự cố vùng ven biển tỉnh Quảng Trị về
22/9/2016
cô Vẽ PGD (VP).
- Hoàn thành các loại KH, hồ sơ thi đua năm học 2016-2017 (VP)
- Hiệu trưởng
- Kiểm tra hồ sơ tổ văn phòng, hồ sơ thi đua của văn phòng
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Báo cáo dạy nghề phổ thông về Trung Tâm (VP)
- Đ/c Hoài
23/9/2016
- Tổ chức Đại hội Chi đội vào tiết SHL
- Đ/c Xuân
- Làm việc với Ban đại diện CMHS của Trường
- Hiệu trưởng
Thứ 7
- Xây dựng kế hoạch tuần 4
- Hiệu trưởng
24/9/2016
CN
- Nghỉ
25/9/2016
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