LICH
CÔNG TÁC TUẦN 6
̣
Từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 6 theo Thời khóa biểu, bồi dưỡng HSG theo KH.
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 6 kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ).
- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- 13h30 ngày 02/10/2017: Tổ chức chuyên đề đổi mới PPDH cấp Huyện môn Hóa học.
+ Đ/c Hoài PHT chỉ đạo các thành viên trong tổ Hóa Sinh CNCN chuẩn bị mọi điều kiện về
chuyên môn, bàn ghế, máy chiếu… phục vụ công tác báo cáo chuyên đề và tổ chức dạy học.
+ Đ/c Phương, đ/c Mạnh, đ/c Lương) chuẩn bị loa máy, trang trí, maket, nước uống…
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- BCH Chi đoàn trường tổ chức đoàn viên thanh niên tự quản học sinh đầu buổi học.
- GVCN tổ chức nghiêm túc nề nếp sinh hoạt lớp, công tác vệ sinh lớp học; quán triệt học sinh về
tham gia vui tết trung thu năm 2017 (theo chỉ đạo của UBND TT Lao Bảo).
- TPT Đội quán triệt nề nếp học sinh, tổ chức sinh hoạt giữa giờ. Hướng dẫn và tổ chức Đại hội
Liên đội năm học 2017-2018.
- Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 6D (đ/c Hoài PHT chỉ đạo); bàn giao công tác chủ nhiệm lớp
7G (đ/c Trang PHT chỉ đạo).
- Tổ chức tết trung thu năm 2017 theo kế hoạch Công đoàn trường.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017- lớp 9B - Hiệu trưởng
(theo kế hoạch số 270/THCSLB ngày 28/9/2017).
- 9h00: Họp tổ văn phòng và các bộ phận TV, TB, Đội tại phòng HT.
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- Kiểm tra tiến độ công tác phổ cập năm 2017 (Đ/c Lệ)
- Đ/c Hoài
02/10/2017
- CBGV_NV điều chỉnh lại thi đua trực tiếp với hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng
- Xây dựng các văn bản chuẩn bị điều kiện Đại hội chi bộ
- Bí thư chi bộ
- Nộp DS đăng kí lớp bồi dưỡng CDNN về PGD (VP)
- Hiệu trưởng
- 9h00: Họp xét nâng lương, TNN tháng 10/2017 tại phòng Hiệu trưởng - Hiệu trưởng
(thành phần: BGH, đ/c Phúc, đ/c Thảo).
Thứ 3
- GVCN báo cáo số liệu học sinh về VP theo mẫu (đ/c Phương)
- Hiệu trưởng
03/10/2017 - Kiểm tra công tác chuyên cần học sinh khối 6-9 tháng 9/2017
- Đ/c Hoài
- Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị và công tác - Đ/c Trang
học sinh năm học 2017-2018
- Kiểm tra công tác thiết bị
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Kiểm tra công tác chuyên cần học sinh khối 7-8 tháng 9/2017
- Đ/c Trang
04/10/2017
- Làm QĐ nâng lương, nâng TNN tháng 10/2017 (VP)
- Hiệu trưởng
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Pháp chế năm học 2017-2018, phổ biến - Đ/c Trang
Thứ 5
tuyên truyền tháng giáo dục Pháp luật.
05/10/2017
- Làm và duyệt lương 10/2017, điều chỉnh BHXH (kế toán)
- Hiệu trưởng
- 10h00: GVCN Kiểm tra, báo cáo kết quả phụ đạo HS yếu kém khối 6.
- Đ/c Hoài
- Trù bị nội dung chương trình và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại - Đ/c Hoài
Thứ 6
hội liên đội năm học 2017-2018
06/10/2017
- Báo cáo công tác tổ chức Tuần lễ hưởng học tập suốt đời nộp qua mail - Đ/c Trang
đ/c Quốc PGD (VP)
- 7h30: Đại hội liên đội tổ chức tại Hội trường (thành phần: BGH, GVCN, - Đ/c Hoài
Thứ 7
TTCM, mỗi chi đội 2 đội viên (chi đội trưởng, chi đội phó).
07/10/2017
- 13h00: Khối 7,8 Học TKB thứ 5 tuần 4
- Đ/c Hoài
CN
- Nghỉ
08/10/2017
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