LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8
Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 8 theo TKB; 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).
- Tổ chức kiểm tra khảo sát HSG bộ môn văn hóa khối 8 và Tin học khối 7 (đ/c Hoài PHT).
1.2. Hoạt động giáo dục
- Kiểm tra cập nhật điểm, kiểm tra sổ đầu bài 24 lớp (đ/c Hoài PHT).
- GVCN và GVBM cập nhật điểm và thông tin rèn luyện học sinh để thông báo tình hình học
sinh cho phụ huynh biết qua sổ Liên lạc điện tử. (GVCN 24 lớp thực hiện theo quy trình đã tập huấn,
đ/c Hoài PHT hướng dẫn thêm những GVCN thay đổi).
- GVCN tiếp rèn luyện tác phong học sinh, nề nếp lớp học, văn hóa học đường.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, tổ chức phát thanh măng non theo chủ điểm.
- Hoàn thiện công tác phổ cập năm 2016 theo CV hướng dẫn của PGD (đ/c Hoài).
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho tiết dạy chuyên đề cấp Tỉnh
môn GDCD tại phòng học 12 (lớp 9E chuyển sang phòng học nhạc để học theo TKB 31/10/2016).
- Tổng hợp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9,10/2016 (đ/c Phương Thư ký).
- Báo cáo thống kê số tiết thừa thiếu từ tuần 1 đến hết tuần 8 của CBGV (Đ/c Hoài PHT).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
- 7 giờ 30: Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ tại PGD
- Hiệu trưởng
Thứ 2
- 8 giờ 30: Họp phổ cập các đơn vị GD Lao Bảo tại phòng Truyền thống - Đ/c Hoài
24/10/2016 - 13 giờ 30: Học sinh nữ khối 9 tiêm vắc xin uốn vắn tại nhà học TD - Đ/c Xuân
(GVCN thông báo và theo dõi quản lý học sinh cùng đ/c Phương Y tế)
- Giáo viên hoàn thành cập nhật điểm trên phần mềm QLHS
- Đ/c Hoài
- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường (theo lịch),
- Đ/c Xuân
Thứ 3
- Đ/c Hoài
25/10/2016 - GVCN thông báo thông tin học tập và rèn luyện trên SLL điện tử.
Thứ 4
26/10/2016

Thứ 5
27/10/2016
Thứ 6
28/10/2016

Thứ 7
29/10/2016
CN
30/10/2016

- Tập huấn công tác Thư viện tại Đông Hà (đ/c Lương)
- Các bộ phận đánh giá xây dựng kế hoạch 11/2016
- Xây dựng kế hoạch tháng 11/2016
- Phân công lao động thực hiện từ 31/10/2016 (tuần 9)
- 7 giờ 30: Dự chuyên đề âm nhạc tại THCS Tân Lập (đ/c Sương)
- Liên hệ phương tiện đưa học sinh đi dự thi HSG tại Huyện
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi HSG văn hóa cấp Huyện (VP)
- Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 6C (đ/c Lệ, đ/c Cường)
- Sắp xếp lại TKB theo phân công lao động mới
- 7 giờ 00: Dự thi HSG văn hóa cấp Huyện (VP, đ/c Phương Y tế)
- Lớp 9E nghỉ học (học bù chiều thứ 7 ngày 29/10/2016)
- Xây dựng lịch công tác tuần 9
- Công bố TKB mới áp dụng từ 31/10/2016 (tuần học 9)
- 7 giờ 30: Họp Hội đồng Sư phạm
- 9 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ định kỳ (hướng dẫn đánh giá CLĐV)
- Lớp 9E học bù TKB sáng thứ 6 ngày 28/10/2016.
- 14 giờ 00: Lắp đặt thiết bị tại phòng học 12 chuẩn bị chuyên đề cấp
Tỉnh (đ/c Mạnh, đ/c Hòa, đ/c Xuân Tân, đ/c Phúc, đ/c Kiên, đ/c Quẩn)
- Nghỉ

- Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
- Đ/c Hoài
- Hiệu trưởng
- Đ/c Xuân
- Đ/c Hoài
- Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
- Đ/c Hoài
- Hiệu trưởng
- Bí thư chi bộ
- Đ/c Hoài
- Đ/c Hoài
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