SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
Số: …../LCT-THPTBTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày 30 tháng 10 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017
I.Công tác trọng tâm:
- Thực hiện chương trình tuần : 11,12,13,14.15.
- Phát động và thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt và học tốt” chào mừng kỉ niệm ngày
Nhà giáo Việt Nam, tổ chức tọa đàm – tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018.
- Tổ chức chương trình “Chinh phục đỉnh cao”.
-Tiếp tục kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch ...
- Các tổ chuyên môn biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, biên soạn đề cương ôn tập kiểm tra
học kì 1, tổ chức kiểm tra chung các môn thi THPT quốc gia khối 12 theo kế hoạch;
- Hoàn thành kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi, thi olympic cấp trường;
- Tuyên truyền Ngày pháp luật CHXHCNVN và tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn
giao thông.
II. Lịch cụ thể :
Thời gian
Nội dung công việc
Thực hiện
-Hoàn thành cấp phát gạo cho học sinh khối 12 và chuyển gạo -Đ/c Công
cho học sinh khu nội trú, hoàn chỉnh quyết toán gạo cấp phát
đợt 1.
1/11-4/11
- Phát động thi đua “Tuần học tốt, tháng học tốt, vua điểm -ĐT
10”, tổ chức cuộc thi làm “Báo tường” chào mừng ngày Nhà
giáo Việt nam 20/11
1-30/11
-Kiểm tra công tác chuyên môn trường học
-Theo KH
-Hoàn thành đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học.
-Đ/c
1/11
- Lớp 12/3 nộp chương trình PTTN
-Lớp 12/3
- Cấp phát gạo cho học sinh khối 12
-Theo PC
-Họp huyện ủy
-Đ/c Công
2/11
- Kiểm tra chung môn Sinh học 12 (12/1-12/3)
- Theo PC
- Cấp phát gạo cho học sinh khối 12
-Theo PC
-Ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày -PHTNGLL
thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông” tại Quảng Nam năm 2017.
-Báo cáo số liệu báo cáo công tác phòng, chống bạo lực học -PHTNGLL
3/11
đường.
- Báo cáo danh sách Cán bộ quy hoạch cần đào tạo, bồi -HT
dưỡng giai đoan 2018-2020 và giai đoạn 2021-2025 ( nộp bản
giấy )
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4/11

5/11

6/11

6-8/11
6-8/11
6-18/11
7/11
8/11

9/11

10/11

11/11

13/11

13-17/11
14/11

-Hoàn thành báo cáo kê khai tài sản đối với BT-PBT CB
-Họp BGH-ĐT (hoàn thành báo cáo lịch công tác tháng 11,
các kế hoạch đã được giao trước đây chưa hoàn thành, báo
cáo kết quả phần thực hiện sản phẩm cuộc thi KHKT)
- Hoàn thành kế hoạch phát động thi đua chào mừng 35 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam
- Ban hành Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác tự kiểm
tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các
khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện kiểm soát chi
qua Kho bạc Nhà nước.
-Hoàn thành báo cáo tổng hợp các khoản thu đầu năm
- Ngoại khóa tổ sinh “Học sinh với SKSSVTN, tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống”
-Trao thưởng học sinh đạt thành tích trong cuộc thi “Tìm hiểu
pháp luật trực tuyến trên internet đợt 2 và phát động đợt 3”
- Đăng kí tên bài giảng dự thi giáo án e.Learning
-Kiểm tra công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được
thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.
-Tập huấn kiểm định chất lượng GD
-Triển khai cuộc thi “Cánh thiệp tri ân”
-Hoàn thành báo cáo bổ sung thông tin hồ sơ miễn giảm học
phí theo kết luận thanh tra Sở
-Hoàn thành số liệu tổng hợp cấp phát gạo
-Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
-Báo cáo kết quả tự kiểm tra, việc chấp hành các quy định của
pháp luật đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được
thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.
- Kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 12 ( lớp 12/1-12/3)
- Kiểm tra khu nội trú
- Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh
- Lớp 11/3 nộp chương trình PTTN
-Kiểm tra 1 tiết môn địa lí K12
- Hoàn thành hồ sơ đánh giá phân loại đảng viên và TCCS
Đảng về phòng TCCB huyện ủy .
-Tổ chức tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân
tử vong do tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ
-Hoàn thành giấy mời tổ chức kỉ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo
Việt Nam và tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017
- Nộp hồ sơ thi nghề PT cho Sở GD&ĐT
-Phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh
của trường vào đầu giờ và giờ tan học
- Hoàn thành việc đăng kí Sản phẩm dự thi KHKT qua google
sheet và gởi bản cứng danh sách dự thi về phòng GDTrH( Ds,
QĐ phân công giáo viên HD)

-BT-PBT

-BGH-ĐT
-HT
-HT

-Đ/c Tiến
-Tổ Sinh
-ĐT
-GV
-Theo QĐ

-Theo GTT
-ĐT
-Bộ phận KTHT
-PHTNGLL
-Theo GM
-PHTNGLL

-Theo PC
-PHTNGLL
-PHTNGLL
-Lớp 11/3
-Theo PC
-BTCB
-ĐT
-Đ/c Tình
-PHTCM
-ĐT
-PHTCM
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15/11

16-20/11
15/11

16/11

17/11

18/11
20/11
21/11
21-25/11
23/11

24/11

25/11
26/11

27/11
27-30/11
30/11

- Lớp 12/4 nộp chương trình PTTN
-Ban hành các quyết định khen thưởng
- Hoàn thành việc in ấn giấy chứng nhận GVG cấp trường,
khen thưởng cho tập thể các nhân đạt thành tích năm học
2016-2017.
-Nhận mã số tài khoản tham gia cuộc thi KHKT của thí sinh
qua Kênh điều hành
- GV nộp hồ sơ PCTN lần đầu về bộ phận KT
- Góp ý công tác tuyển sinh 10 năm học 2017-2018
-Dự lễ tổ chức kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
-Kiểm tra 1 tiết môn toán hình K12
-Tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
- Họp BTC kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỉ niệm 35 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam.
-Hoàn thành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao”
- Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng năm
học 2016-2017
-Rà soát và nộp danh sách CB-GV-NV đến thời hạn được
hưởng chế độ PCTN về Phòng TCCB
-Tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và
tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
-Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động “Tưởng niệm các nạn
nhân tử vong do tai nạn giao thông”.
-Triển khai khám sức khỏe cho học sinh
- Lớp 11/4 nộp chương trình PTTN
- Kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 (12/1-12/3)
- Chấm SP dự thi cuộc thi “Cánh thiệp tri ân”
- Hạn cuối GV nộp Hồ sơ nâng lương trước thời hạn
- Báo cáo công tác Đoàn tháng 11 và triển khai kế hoạch
tháng 12/2017
- Tổ trưởng CM báo cáo kế hoạch công tác tháng 12.
- Tham mưu kế hoạch tổ chức thi “Học sinh giỏi cấp trường
2017-2018”.
- Nộp đề thi học sinh giỏi lớp 10-11-12
-Họp chi bộ tháng 12/2017
- Mở lớp Đối tượng Đoàn đợt 1 năm học 2017-2018
- Kiểm tra 1 tiết môn lịch sử + GDCD K12
- Tổng kết, trao thưởng phong trào Tháng học tốt
- Tuyên truyền phòng chống Ma tuý và bạo lực học đường
-Báo cáo kết quả khám sức khỏe cho học sinh
- Tổ chức chương trình chinh phục đỉnh cao
-Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn
- Kiểm tra chuyên đề về việc cập nhật điểm vào PM VNEDU

-Lớp 12/4
-HT
-Đ/c Tình

-PHTCM
-GV
-HT
-Theo GM
-Theo PC
-Theo KH
- BTC
-ĐT
-Theo PC

-HT
-GV-NV
Trực LĐ
-PHTNGLL
-PHTNGLL
-Lớp 11/4
- Theo PC
- BGK
-GV-NV
-Đ/c Quang
-TTCM
-PHTCM
-TTCM
-ĐV
-ĐT
-Theo PC
-ĐT
-PHTNGLL
-PHTNGLL
-Theo KH
-Theo QĐ
-GV
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-Tổ trưởng chuyên môn nộp đề thi học sinh giỏi
- In phiếu điểm cho PHHS

-TTCM
-Đ/c Tình

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường sẽ thông
báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường.
Nơi nhận:
- Các phó hiệu trưởng; ( theo dõi thực hiện)
- TT chuyên môn; ( theo dõi thực hiện)
- Gởi GV qua kênh điều hành;
- Dán bản tin;
- Lưu hồ Sơ KĐCL- trường chuẩn QG
- Lưu văn thư

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THANH TÚ
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