LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5
Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 5; Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng HSG.
- Tổ chức thao giảng kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ)
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay dạy 2 tiết/ tuần (đ/c Hoài)
- Tăng cường kiểm tra thi giải toán học, vật lý trên Internet và IOE cấp trường (TTCM).
1.2. Hoạt động giáo dục
- GVCN tiếp tục bám lớp, tổ chức sinh hoạt, rèn luyện nề nếp tác phong học sinh, lớp học.
- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường (theo kế hoạch).
- TPT Đội chuẩn bị nội dung, chương trình, điều kiện đại hội Liên đội.
- 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).
- Tổng hợp chứng từ thanh toán tổ chức Tuần lễ học tập 2016 (đ/c Phương Y tế)
- GVCN triển khai thu hộ các khoản đóng góp phụ huynh học sinh năm học 2016-2017.
- Phân công lại lao động và TKB khi có giáo viên mới.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- 7 giờ 15 đến 9 giờ 00: Tổ chức tuần lễ hưỡng ứng học tập suốt đời - Hiệu trưởng
năm 2016 (tiết 3,4,5 học TKB thứ 2; tiết 2 bù vào tiết SHL thứ 6).
Thứ 2
- 14 giờ 00: Họp xét hồ sơ nâng lương, TNN tháng 10/2016 (thành - Hiệu trưởng
03/10/2016
phần mời: BGH, CTCĐ, TTND, VP)
- Tổng hợp số liệu báo cáo kế hoạch Hội đồng GD Lao Bảo (VP)
- Đón và làm việc với Phòng GD&&ĐT về tình hình thực hiện nhiệm - Hiệu trưởng
vụ đầu năm học 2016-2017.
Thứ 3
- Làm việc với Hội đồng giáo dục thị trấn Lao Bảo.
- Hiệu trưởng
04/10/2016
- Báo cáo số lượng học sinh tháng 9/2016 về VP (GVCN)
- Đ/c Xuân
- Phô tô học bạ dự thi HSG bộ môn văn hóa (VP)
- Đ/c Hoài
- Làm việc với công ty thiết bị giáo dục Quảng Trị tại Đông Hà
- Hiệu trưởng
- Duyệt chương trình, nội dung đại hội Liên đội (TPT)
Thứ 4
- Tổng hợp kết quả chấm SKKN, đề tài dự thi GVDG cấp Huyện - Đ/c Xuân
05/10/2016
(VP), giáo viên cần phải điều chỉnh, bổ sung lại sau khi gửi đi dự thi - Đ/c Hoài
cấp Huyện theo góp ý của BGK.
- Làm việc với BQL dự án huyện Hướng Hóa (xin đổ bê tông quanh - Hiệu trưởng
Thứ 5
dãy phòng học bộ môn).
06/10/2016 - GVCN thông báo cho học sinh nộp 4 ảnh 3x4 làm hồ sơ dự thi HSG - Đ/c Hoài
dự thi cấp Huyện nộp về văn phòng trường.
- Báo cáo công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo CV - Hiệu trưởng
Thứ 6
313/PGD&ĐT_THCS ngày 20/8/2016.
07/10/2016 - 14 giờ 00: Trù bị - Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Liên - Đ/c Xuân
đội (TPT Đội và BCH Chi đoàn)
- 7 giờ 30: Đại hội Liên đội (thành phần Đại điện lãnh đạo đ/c Xuân, - Đ/c Xuân
Thứ 7
Thường trực Ban đại diện CMHS trường, BCH Chi đoàn, GVCN 24
08/10/2016 lớp, đại biểu mời)
- Xây dựng lịch công tác tuần 6
- Hiệu trưởng
CN
- Nghỉ
09/10/2016
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