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KẾ HOẠCH TUẦN 15

(Từ ngày 15 tháng 11 đến 24 tháng 11 năm 2018)
I. Công việc chung:
- Dự Lễ tuyên dương GV xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày NGVN. Tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).
- Tham gia các lớp tập huấn CNTT PHTM, chuyên môn do Ngành tổ chức. Tham gia GK chấm thi GVDG cấp
thị xã.
- Tham gia tiếp xúc cử tri Đại biểu thị xã, tỉnh, Quốc hội.
- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc vận động và các cuộc thi do các ngành triển khai, tổ chức.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của các cấp, của ngành.
II.Công việc cụ thể:
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người thực hiện
Thứ 2
Sáng 7h00 Chào cờ triển khai nhiệm vụ trong tuần
- Toàn trường
(19/11)
- Giao ban đầu tuần
- CBGVNV
- Chiều 14h00 Dự lễ tuyên dương giáo viên xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 36
- Đ/c HT, Thịnh
năm ngày NGVN
Thứ 3
- Toàn trường,
Sáng 7h30 Tổ chức mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam
(20/11)
(20/11/1982 - 20/11/2018). Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày NGVN CBGVNV đã nghỉ
hưu.
20/11/2018.
Thứ 4
(21/11)

Thứ 5
(22/11)

Thứ 6
(23/11)

Thứ 7
(24/11)

Sáng 7h00 Hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường.
Sáng 7h00 Hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường.
7h30 tập huấn PHTM tại trường Tiểu học Vĩnh Khê (Đ/c PHT, đ/c Hiệp, 03
đ/c giáo viên dạy môn Tiếng Anh.
- 8h00 Tiếp xúc cử tri thị xã, tỉnh tại UBND xã Hoàng Quế.

-Toàn trường

Sáng 7h00 Hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường.
- 7h30 đ/c Hồi tập huấn tại THPT Hòn Gai
Chiều 13h45 tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội tại TT tổ chức Hội nghị
UBND thị xã
Sáng 7h00 Hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường.
- Đ/c PHT tham gia giám khảo chấm thi GVDG tại các điểm thi
- Nộp báo cáo thống kê Biên chế CBVC cuối năm 2018.
- 8h45 Học tập NQTW 8 Khóa XII tại Hội trường UBND xã HTĐ (cả ngày)

- Toàn trường

- Chiều 13h30 Học tập NQTW 8 Khóa XII tại Hội trường UBND xã HTĐ
Sáng: 7h00 Hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường.
- Giờ sinh hoạt lớp các đ/c GVCN nhắc học sinh thực hiện chế độ mùa
đông từ ngày 26/11/2018. (Nhắc nhở việc thực hiện nền nếp sau 20/11.
Đánh giá rút kinh nghiệm cho các em trong việc tham gia thực hiện các
phong trào thi đua trong nhà trường).

- Đ/c HT.

- Đ/c HT
- Toàn trường
- Đ/c Ngọc
- Các đ/c Đảng
viên
- Các đ/c ĐV
-Toàn trường

Lưu ý:
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 các đ/c thực hiện theo Kế hoạch đã phân
công. Các lớp ổn định nền nếp ngay sau 20/11.
- Các đ/c được cử, phân công tham gia các lớp tập huấn chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết theo yêu cầu, đảm
bảo thời gian theo quy định.
- Ngày 23/11/2018 tất cả các đ/c Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, đề nghị các
đ/c TTCM phân công GV dạy thay, đổi giờ…để đảm bảo khép kín giờ dạy.
- Các hoạt động buổi chiều đề nghị các đ/c tiếp tục duy trì tốt nền nếp, lưu ý tập trung nâng cao chất lượng để
chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019. Các lớp ôn thi các bộ môn văn hóa lưu ý tăng cường thời
lượng để đảm bảo chất lượng tham gia đạt kết quả cao.
- Các đ/c GV rà soát lại các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, tiến độ thực hiện chương trình dạy học, tiến độ và
chế độ cho điểm các bộ môn. Môn nào chậm, GV tự bố trí dạy bù để đảm bảo kiến thức cho kiểm tra HKI (Các
đ/c TTCM kiểm tra các thành viên của tổ mình).

- Đề nghị các đ/c GVCN khẩn trương hoàn thành các khoản đóng góp về thủ quỹ nhà trường.
- Đề nghị các đ/c CBGVNV hoàn thiện các phiếu đánh giá viên chức cuối năm 2018; Các đ/c Đảng viên hoàn
thiện các bản kiểm điểm đánh giá Đảng viên cuối năm 2018, và xin xác nhận sinh hoạt đảng viên 76 tại khu dân
cư. Đ/c PBT chi bộ hoàn thiện 01 bộ hồ sơ kiểm tra ĐV (Quý III); 01 bộ hồ sơ giám sát ĐV (Quý IV) nộp về
thường trực Đảng ủy.
- Lịch có thể điều chỉnh, thay đổi khi có công việc của Ngành hoặc đột xuất của nhà trường.
Nơi nhận:
- Website nhà trường (CBGVNV t/h);
- Lưu VP./.
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