LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30
Từ ngày 26/3/2018 đến 01/4/2018
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 30 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 tiếp tục tổ chức tự quản học sinh đầu giờ đến trường, giữa giờ ra chơi.
- TPT Đội quản lí nề nếp học sinh ra vào cổng trường.
- GVCN duy trì sĩ số học sinh học tập đảm bảo chuyên cần; Cho học sinh làm các loại giấy tờ ưu
tiên như: Giấy vùng cao, bằng tốt nghiệp nghề lớp 8 (lưu ý cập nhật vào học bạ năm học 2016-2017).
- 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 – 8h00: Chào cờ đầu tuần; Hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm - Đ/c Trang
ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức trao giấy chứng nhận và
tiền thưởng cho học sinh đạt giải cờ vua năm học 2017-2018.
- 8h00: Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh định kỳ năm học 2017-2018 - Đ/c Trang
Thứ 2
(theo lịch bộ phận Y tế).
26/3/2018 - 10h00: CBGV_NV gửi góp ý đánh giá HT, PHT, GV,NV qua mail Hiệu - Hiệu trưởng
trưởng và mail trường để tổng hợp (VP).
- 14h00: Làm việc với BQL khóm Ka Tup, Ka Tăng về tình hình học sinh - Hiệu trưởng
- Hướng dẫn các tổ trưởng tổ chuyên môn sử dụng Website mới để đưa - Đ/c Hoài
vào sử dụng; thành lập Ban quản trị Website
- 9h00: Tổng hợp góp ý đánh giá HT, PHT, GV,NV nộp về PGD trước - Hiệu trưởng
ngày 28/3/2018 (VP).
- 14h00: Trang trí maket, Loa máy, ghế HS… tại phòng Hội trường chuẩn - Hiệu trưởng
bị cho Khai mạc kỳ thi nghề lớp 8: đ/c Mạnh, đ/c Phương, đ/c Lương.
- 14h00: Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phòng máy chuẩn bị cho kỳ - Đ/c Hoài
Thứ 3
thi nghề lớp 8 (đ/c Hoài, đ/c Hòa, đ/c Dũng, đ/c Thương)
27/3/2018
- Tổ chuyên môn trực báo đánh giá thực hiện kế hoạch 3/2018 cho lãnh - Đ/c Hoài;
đạo phụ trách chuyên môn.
- Đ/c Trang
- Các bộ phận thư viện, kế toán, thiết bị, Đội, văn phòng, Y tế đánh giá
thực hiện kế hoạch tháng 3/2018, xây dựng kế hoạch tháng 4/2018 gửi qua - Hiệu trưởng
mail Hiệu trưởng.
- 7h00: Khai mạc kỳ thi nghề lớp 8 tại Hội trường (GVCN nhắc nhỡ và - Đ/c Hoài
kiểm tra học sinh lớp 8).
Thứ 4
- 7h00: Coi thi nghề lớp 8 (thành phần: theo QĐ)
- Hiệu trưởng
28/3/2018 - 7h30: Tham dự tập huấn Thanh tra nhân dân tại Trung tâm chính trị huyện - Đ/c Hoài
Hướng Hóa (đ/c Phúc)
- Đánh giá kế hoạch tháng 3/2018, xây dựng kế hoạch tháng 4/2018
- Hiệu trưởng
- 8h00: Làm việc với BHXH huyện Hướng Hóa (đ/c Hương, đ/c Phương) - Hiệu trưởng
Thứ 5
- 9h00: Họp lãnh đạo và các bộ phận điều kiện tại phòng Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
29/3/2018
- CBGV_NV nộp hồ sơ nâng lương, TNN tháng 4/2018 về văn phòng
Thứ 6
- Xây dựng lịch công tác tuần 31
- Hiệu trưởng
30/3/2018 - Đi học đến 02/4/2018 (đ/c Định)
Thứ 7
- Học bù TKB thứ Tư (28/3/2018) Do nghỉ học thi nghề lớp 8
- Đ/c Hoài;
31/3/2018
- Đ/c Trang
CN
- Nghỉ
01/4/2018
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