LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4
Từ ngày 26/09/2016 đến 2/10/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy tuần 4; Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng HSG.
- Tổ chức thao giảng kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ)
- Phát động thi giải toán học, vật lý trên Internet và IOE cấp trường (Đ/c Hoài).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN tiếp tục 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 tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ đội trực cờ đỏ, nề nếp học sinh thực hiện Nội quy nhà
trường, phối hợp với GVCN và phụ huynh giáo dục học sinh vi phạm.
- BCH Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trực quản lý nề nếp học sinh đầu buổi học.
- Thanh lý hợp đồng để chuyển lương tháng 9/2016 cho giáo viên hợp đồng (kế toán).
- Tổ chức họp Hội đồng sư phạm đánh giá KH 9/2016 và triển khai KH 10/2016.
- Tổ chức Hội nghị Ban đại diện CMHS của trường năm học 2016-2017.
- Chuẩn bị các điều kiện và nội dung để tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 làm điểm tại
THCS Lao Bảo (theo kế hoạch sô 257-THCSLB ngày 22/9/2016).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
- Nộp biên bản họp phụ huynh các lớp trực tiếp với Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
- GVCN nộp hồ sơ học sinh theo NĐ 86 cho kế toán
Thứ 2
- 8 giờ 00: Duyệt hồ sơ đăng kí sinh đẻ có kế hoạch năm 2017 (Tổ Nữ công - Hiệu trưởng
26/9/2016
và BCH Công đoàn họp xét tham mưu với Hiệu trưởng, tỷ lệ 5% trên tổng
biên chế hiện tại của Trường là 49 CBGV_NV)
- Bộ phận nội dung hoàn thành phần thuyết trình (đ/c Thảo Trang)
- Nhận học bỏng và xep đạp tại Đông Hà (HS lớp 6A, 6B, 6C trường đã - Hiệu trưởng
thông báo cho GVCN)
Thứ 3
- Tổng hợp hồ sơ NĐ 86 (kế toán)
27/9/2016
- 7 giờ 30: Dự Hội nghị phục hồi chức năng tại UBND huyện H.Hóa
- Hiệu trưởng
- 1 giờ 30: Dự Hội nghị BHYT học sinh tại UBND huyện H.Hóa
- Hiệu trưởng
- Xây dựng các văn bản chuẩn bị cho Hội nghị CMHS của trường
- Hiệu trưởng
- Tổng hợp kế hoạch họp phụ huynh của lớp
Thứ 4
- Gửi giấy mời tổ chức Tuần lễ hưỡng ứng học tập suốt đời (VP)
28/9/2016 - Gửi giấy mời Hội nghị Ban ĐD CMHS của trường (VP)
- Hiệu trưởng
- Ghép nội dung phối hợp giữa thuyết trình và trình chiếu slide Tuần lễ học - Đ/c Xuân
tập suốt đời (đ/c Trinh, đ/c Hòa)
- Duyệt thẩm định hồ sơ NĐ 86 tại Huyện Hướng Hóa (kế toán)
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Hội ý Ban đại diện CMHS của trường.
- Hiệu trưởng
29/9/2016 - Duyệt các nội dung của Tuần lễ học tập suốt đời (theo phân công)
- Đ/c Xuân
- In ấn các loại văn bản Hội nghị PH trường (đ/c Phương VP)
- Đánh giá KH 9/2016; xây dựng KH 10/2016; Xây dựng kế hoạch tuần 5 - Hiệu trưởng
Thứ 6
- Tập huấn công tác Công Đoàn tại TTCT huyện Hướng Hóa
30/9/2016
- Hoàn thiện các nội dung chương trình Tuần lễ học tập suốt đời 2016
- Đ/c Xuân
- 7 giờ 30: Họp Hội đồng sư phạm; 9 giờ 30: Sinh hoạt Chi bộ định kỳ
- Hiệu trưởng
- 13 giờ 30: Hội nghị Ban đại diện CMHS của trường năm học 2016-2017
Thứ 7
tại Nhà học Thể dục của trường. (Thành phần tham dự: Hiệu trưởng; Ban - Hiệu trưởng
01/10/2016
đại diện CMHS của trường, Trưởng và Phó BĐD CMHS của 24 lớp và 24
GVCN tham dự)
CN
- 8 giờ 00: Duyệt chương trình Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm - Hiệu trưởng
02/10/2016 2016 (tập thể CBGV_NV và HS được phỏng vấn)
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