LICH
CÔNG TÁC TUẦN 8
̣
Từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 8 theo TKB mới, tăng cường bồi dưỡng HSG các môn văn hóa.
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 8 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
- Tổ chức lao động vệ sinh theo KH lao động (đ/c Trang PHT).
- Chi đoàn trường tổ chức đoàn viên thanh niên tự quản học sinh đầu buổi học.
- GVCN tiếp tục phối hợp với CMHS giáo dục đạo đức học sinh vi phạm; thu nộp học phí
học sinh, hướng dẫn CMHS lập hồ sơ miễn giảm thu học phí theo quy định của Nhà nước.
- Trang trí các câu khẩu hiệu theo Quy chế Văn hóa công sở (đ/c Trang PHT).
- Hoàn thiện các văn bản, báo cáo công tác phổ cập năm 2017 (đ/c Hoài).
- Lắp đặt các thiết bị tại các phòng chức năng (đ/c Mạnh).
- Thanh toán các chế độ ốm đau, giáo viên dạy Thể dục (kế toán).
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập văn nghệ “Liên hoan tiếng hát người thầy”.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động hưởng ứng 20/10 – lớp - Đ/c Trang
9E. (Kết hợp trao quà cho HS khó khăn, trao sách cho Thư viện)
- Sắp xếp, phân công lại lao động tuần 9 (cô Phương 2 nghỉ sinh)
- Hiệu trưởng
- Hoàn thiện các văn bản sau Đại hội chi bộ.
- Bí thư chi bộ
Thứ 2
- Chuẩn bị các văn bản Hội nghị thi đua khối THCS
- Hiệu trưởng
16/10/2017 - Xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập văn nghệ Liên hoan tiếng hát - Đ/c Trang
người thầy của trường tham dự cấp Cụm (theo HD 551-PGD).
- Thành lập BTC, BGK và xây dựng KH triển khai tập luyện và tham - Hiệu trưởng
dự Liên hoan tiếng hát người thầy của Cụm Tân Thành, Tân Long,
Lao Bảo.
- 7h30: Tập huấn công tác văn phòng, truyền thông và thi đua khen - Hiệu trưởng
Thứ 3
17/10/2017 thưởng năm học 2017-2018 tại trường Cao đẳng Quảng Trị.
- 13h00: Hội nghị ký cam kết thi đua khối THCS tại THCS Khe Sanh - Hiệu trưởng
Thứ 4
- Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát HSG khối 8 tuần 9, tổ chức
18/10/2017
dạy học theo hình thức TCNC thực hiện tuần 10.
- Đ/c Hoài
- Sắp xếp và công bố TKB thực hiện từ tuần 9 (23/10/2017)
- Đ/c Hoài
Thứ 5
- 14h00: Mời họp triển khai kế hoạch Liên hoan tiếng hát người thầy - Hiệu trưởng
19/10/2017 cấp Cụm tại Hội trường – THCS Lao Bảo (đ/c Lương, đ/c Mạnh
chuẩn bị các điều kiện tổ chức).
- Xây dựng lịch công tác tuần 9
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Gửi giấy mời họp cha mẹ HSG văn hóa cấp Huyện (VP)
- Hiệu trưởng
20/10/2017
- Bàn giao hồ sơ giáo viên nghỉ sinh (tổ Hóa Sinh CNNN)
- Đ/c Hoài
Thứ 7
- Hoạt động câu lạc bộ tiếng anh (theo kế hoạch của tổ Ngoại ngữ - - Đ/c Trang
21/10/2017 Thư viện
CN
- Nghỉ
22/10/2017
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