LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9
Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016
1. Công tác trọng tâm
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức giảng dạy chương trình tuần 9 theo TKB mới; Tổ chức bồi dưỡng HSG, phụ
đạo học sinh yếu kém (đ/c Hoài PHT)
- 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
- GVCN và GVBM tiếp tục 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 tiếp tục quản lí nề nếp rèn luyện tác phong học sinh, xây dựng văn hóa học đường.
- TPT Đội quản lí chặt chẽ nề nếp học sinh, tổ chức phát thanh măng non theo chủ điểm.
- Thực hiện công tác phổ cập năm 2016 theo CV hướng dẫn của PGD (đ/c Hoài).
- Chỉ đạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho tiết dạy chuyên đề cấp Tỉnh
môn GDCD tại phòng học 12 (đ/c Hoài PHT).
- Thanh toán các chế độ giáo viên Thể dục, công tác phí, chế độ ốm đau, thai sản (kế toán).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nội dung công việc
Chỉ đạo
- Chào cờ đầu tuần
- Đ/c Xuân
Thứ 2
- Tổ chức dạy chuyên đề cấp Tỉnh môn GDCD (theo KH)
- Đ/c Hoài
31/10/2016 - Làm việc với Ban đại diện CMHS trường
- Hiệu trưởng
- Hoàn thiện hồ sơ đảng viên chính thức chuyển Đảng ủy Lao Bảo
- Bí thư chi bộ
- Họp Hội đồng thi GVDG cấp Tiểu học tại T’HS1 Khe Sanh
- Hiệu trưởng
Thứ 3
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn
- Đ/c Hoài
01/11/2016
- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt, công tác vệ sinh trang trí lớp học
- Đ/c Xuân
- Coi thi GVDG cấp Tiểu học tại T’HS1 Khe Sanh
- Hiệu trưởng
Thứ 4
- Kiểm tra cập nhật điểm sổ cái và PM online
- Đ/c Hoài
02/11/2016 - Nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn, hồ sơ nâng lương thường - Hiệu trưởng
xuyên, thâm niên nghề về tại văn phòng trường
- 9 giờ 00: Họp Hội đồng nâng lương (Thành phần: BGH, CTCĐ, - Hiệu trưởng
Ban TTND, văn phòng tại phòng Hiệu trưởng).
- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu kém
- Đ/c Hoài
Thứ 5
- Làm việc với Công ty xây dựng Phòng học bộ môn về phần thiết kế - Hiệu trưởng
03/11/2016
bổ sung của công trình.
- Hoàn thiện các biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm - Hiệu trưởng
- Nộp chế độ giáo viên Thể dục, chế độ ngoài trời về bộ phận kế toán
- 7 giờ 00: Dự thi GVDG phần lý thuyết tại THCS Khe Sanh (Giáo - Hiệu trưởng
Thứ 6
viên dự thi). Chuyên môn phân công dạy thay
04/11/2016
- Nộp giấy đi đường về kế toán (thanh toán công tác phí)
Thứ 7
- Xây dựng lịch công tác tuần 10
- Hiệu trưởng
05/11/2016
CN
- Nghỉ
06/11/2016
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