LICH
CÔNG TÁC TUẦN 9
̣
Từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017
1. Công tác trọng tâm.
1.1. Hoạt động dạy và học
- Tổ chức dạy học tuần 9 theo TKB mới; duyệt dề kiểm tra và tổ chức khảo sát HSG các
môn văn hóa lớp 8 (lãnh đạo phụ trách chuyên môn).
- Tổ chức thao giảng theo lịch tuần 9 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 hồ sơ phổ cập năm 2017 (đ/c Hoài PHT).
- Tổ chức luyện tập văn nghệ “Liên hoan tiếng hát người thầy” (đ/c Trang PHT).
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ/Ngày
Nô ̣i dung công việc
Chỉ đạo
- 7h00: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức hoạt động – lớp 8A.
- Đ/c Trang
- 9h00: Họp CMHS thi HGS văn hóa cấp Huyện tại Hội trường - Hiệu trưởng
(thành phần: BGH nhà trường, VP, theo giấy mời). Đ/c Lương, đ/c
Thứ 2
Mạnh chuẩn bị Hội trường.
23/10/2017
- Hợp đồng thuê xe đưa đón HS dự thi HSG văn hóa cấp Huyện.
- Đ/c Hoài
- Rà soát lại hồ sơ quản lí cán bộ, hồ sơ nâng lương tại phòng Hiệu - Hiệu trưởng
trưởng (đ/c Minh)
- 7h00: Dự thi HSG văn hóa cấp Huyện tại THCS Khe Sanh
- Đ/c Hoài
Thứ 3
- Đưa học sinh đi dự thi HSG văn hóa cấp Huyện (đ/c Hoài PHT; đ/c
24/10/2017
Phương; đ/c Hoài Tân)
- Kiểm tra báo cáo quyết toán và hồ sơ chuẩn bị làm việc với Thanh - Hiệu trưởng
tra Huyện (kế toán)
- Các bộ phận đánh giá kế hoạch 10/2017; xây dựng kế hoạch tháng - Hiệu trưởng
Thứ 4
11/2017 gửi qua mail Hiệu trưởng.
25/10/2017
- 9h00: Mời và làm việc với Lãnh đạo trường TH Số 1 Lao Bảo (thành - Đ/c Hoài
phần: mời BGH, VP, GVCN lớp 6D tham dự); VP gửi giấy mời.
- Kiểm tra quy chế chuyên môn (lãnh đạo phụ trách chuyên môn)
- Đánh giá kế hoạch 10/2017; xây dựng kế hoạch 11/2017
- Hiệu trưởng
Thứ 5
- Tổng hợp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9,10/2017 (đ/c Phương)
26/10/2017 - Kiểm tra hồ sơ Liên đội, TPT Đội (đ/c Lương, Đ/c Định)
- Lập và nộp danh sách đăng kí tiết mục văn nghệ của Cụm
- Đ/c Trang
- Xây dựng lịch công tác tuần 10
- Hiệu trưởng
Thứ 6
- Tiết 10: Học bù TKB tiết 9 tuần 8, thứ sáu, ngày 20/10/2017
- Đ/c Hoài
27/10/2017 - 14h00: Làm việc với Thanh tra huyện Hướng Hóa (thành phần: - Hiệu trưởng
BGH trường; đ/c Phúc trưởng ban TTND; kế toán tại phòng HT)
Thứ 7
- 7h30: Họp Hội đồng sư phạm triển khai kế hoạch tháng 11/2017.
- Hiệu trưởng
28/10/2017 - 9h00: Sinh hoạt chi bộ
- Bí thư chi bộ
CN
- Nghỉ
29/10/2017

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Định

