LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7
Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 7 theo TKB mới; Tiếp tục bồi dưỡng HSG.
- Tổ chức thao giảng kết hợp kiểm tra nội bộ (theo QĐ)
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi giải toán, vật lý trên Internet và IOE cấp trường (TTCM).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sơ cán bộ giáo viên (đ/c Hoài PHT)
- GVCN tiếp tục bám lớp, tổ chức sinh hoạt, rèn luyện nề nếp tác phong học sinh, lớp học.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh đầu buổi, giờ sinh hoạt, giáo dục học sinh vi
phạm (chú ý đến công tác quản lí xe đạp học sinh trong hkuôn viên trường)
- Thanh lý hợp đồng để chuyển lương tháng 9/2016 cho giáo viên hợp đồng; tổng hợp báo
cáo lại dự toán năm 2017, thanh toán văn phòng phẩm cho CBGV_NV (kế toán).
- Hoàn thiện các biểu mẫu, báo cáo công tác phổ cập năm 2016 (đ/c Hoài).
- Tiếp tục hợp đồng tu sữa cơ sở vật chất chuẩn bị phương án cho phòng học bộ môn, mua
sắm bàn ghế phòng Họp, Tin học, phòng Vật lí (Hiệu trưởng).
- GVCN các lớp vận động 100% học sinh đăng kí sổ liên lạc điện tử hoàn thành sớm để
nhà trường đăng nhập chuyển thông tin cho phụ huynh kịp thời đảm bảo trước 25/10/2016. (Các
đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo khuyết tật được miễn phí).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
- Xây dựng kế hoạch khảo sát HSG khối 8, Tin học khối 7.
- Đ/c Hoài
Thứ 2
- Làm việc với HĐND thị trấn Lao Bảo về đối tượng học sinh khuyết
17/10/2016
tật của Trường.
- 9 giờ 00: Hội ý cấp ủy Chi bộ tại phòng Hiệu trưởng
- Bí thư chi bộ
- Đăng kí tài khoản giáo viên mới gửi về Sở nội vụ QT (VP)
- Hiệu trưởng
- Kiểm tra công tác trang trí lớp học của 24 lớp
- Đ/c Xuân
Thứ 3
- Kiểm tra đăng nhập và học bạ học sinh khối 6
- Đ/c Hoài
18/10/2016
- Lựa chọn giáo viên tham dự thi GVDG cấp Huyện (đ/c Hoài tham - Hiệu trưởng
mưu số lượng, danh sách giáo viên dự thi cấp Huyện)
- Hạn cuối VP nộp đề tài – SKKN về PGD (đối với GV dự thi GVDG) - Hiệu trưởng
- Nộp Hồ sơ thi HSG các môn văn hóa cấp Huyện (VP)
Thứ 4
- Nộp tờ trình phân công hưỡng dẫn giáo viên tập sự (VP)
19/10/2016
- 8 giờ 00: Kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm lớp
- Đ/c Xuân
- Làm việc với công ty TNHH Tiên Phong
- Hiệu trưởng
- Các lớp nộp danh sách đăng kí sổ liên lạc điện tử của học sinh về - Hiệu trưởng
đ/c Phương Y tế để đăng nhập kịp thời báo điểm và thông tin cho Phụ
Thứ 5
huynh học sinh.
20/10/2016
- 13 giờ 30: Hoạt động Tổ nữ công “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM - Đ/c Xuân
NGÀY THÀNH LẬP HLHPN VIỆT NAM”. (Khối 7-8 nghỉ học)
Thứ 6
- Tập huấn trung tâm học tập cộng đồng tại THCS Khe Sanh
- Hiệu trưởng
21/10/2016
Thứ 7
- Xây dựng lịch công tác tuần 8
- Hiệu trưởng
22/10/2016 - Khối 7-8 học bù TKB chiều thứ 5 ngày 20/10/2016
- Đ/c Hoài
CN
- Nghỉ
23/10/2016
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