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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018
I. Công tác trọng tâm:
- Thực hiện chương trình tuần : 8,9,10,11,12.
- 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;
- Thi giáo viên giỏi cấp trường, chấm chọn sản phẩm dự thi thiết kế giáo án
e.Learning cấp tỉnh;
- Tuyên truyền Ngày pháp luật CHXHCNVN và tưởng niệm nạn nhân tử vong vì
tai nạn giao thông.
II. Lịch cụ thể :
Thời
gian
1/11
12/11
2/11
3/11

5/11
6/11

Nội dung công việc

Thực hiện

-Họp GVHD và HS bàn tham gia vòng thực hiện SP.
-GVHD-HS
- Phát động cuộc thi Thiết kế Tập san điện tử “Tri ân thầy cô” -ĐT
cho học sinh toàn trường
- Lớp 12/3 nộp chương trình PTTN
-Lớp 12/3
-Giao ban giáo dục dân tộc tại huyện Nam Trà My
-HT-KT
-Đăng kí danh sách thí sinh dự thi chung kết cuộc thi “Hùng biện
câu chuyên pháp luật”, nộp bài viết của thí sinh về Ban tổ chức
-Dự Tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống Mặt trận tổ
quốc Việt Nam tổ Đồng trường 1
-Xây dựng kế hoạch và triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
về an toàn giao thông” cho học sinh THPT cấp trường và tham
gia cấp tỉnh năm học 2018-2019.
-Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch thi “Rung chuông
vàng” toàn trường lần thứ VI
-Nhận mẫu hồ sơ thi nghề tại đ/c Tiến (giáo vụ)

-BTĐT
-Đ/c Thành
-PHTNGLL
-HT-BTC
-GVCN
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68/11
7/11

8/11

8,9/11
9/11
10/11
1030/11
11/11
12/11
1213/11
1315/11
13/11
1315/11
14/11

15/11

-Kiểm tra toàn diện tổ Ngữ Văn

-Theo KH

- Họp Ban cơ sở vật chất và chi đoàn giáo viên triển khai nhiệm
vụ
-Lớp nghề lao động
- Tiết 5: Kiểm tra chung môn Sinh (12/1; 12/2)
-9h35Họp HĐSP
-Dự họp triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất
lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng viên và tập thể cá nhân
cán bộ lãnh đạo, quản lý.
-Tổ chức tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân
-Tham gia dự thi “Hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật”
- Hoàn thành thuê hội trường tổ chức “Rung chuông vàng”
- Nộp hồ sơ thi nghề phổ thông về Sở GD&ĐT
-Sinh hoạt chuyên đề tổ Anh Văn
-Họp chi bộ hướng dẫn công tác đánh giá đảng viên năm 2018
-Hoàn thành kế hoạch cấp phát gạo đợt 2
-Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về an toàn giao thông”
cấp trường
- Lớp 11/3 nộp chương trình PTTN(10/11)
- Mở lớp cảm tình đoàn đợt 1.
- Nộp câu hỏi RCV cho thầy Chí Thành
- Các lớp đăng ký tiết mục văn nghệ
- Nhận gạo đợt 2 (tại phòng GD&ĐT)
-Tập huấn TOT
- GVCN nộp lại hồ sơ đăng kí thi nghề PT
-Cấp phát gạo đợt 2
-Các lớp lao động (khối 10), các lớp nghề tiếp tục thực hành
-Nộp các báo cáo cuối năm về cho Huyện ủy
-Họp Ban đại diện CMHS
- Ban nội dung họp chọn lọc câu hỏi và ban kĩ thuật bắt đầu đánh
máy trình chiếu.
- Kiểm tra lại CSVC ( bảng con, tấm bạt, trang phục học sinh,
giáo viên...)
- Tiết 5: Kiểm tra chung môn Địa (K12)
- Nộp SKKN thi GVG cho Ban tổ chức (2 bản)
- Hoàn thành ghi hình câu hỏi tình huống (Quảng Nam quê
hương tôi)
- Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
- Kiểm tra chéo hồ sơ thi nghề

-TBCSVC
-HS-GV dạy
nghề
-Theo p.công
-GV-NV
-P.BTCB
-Theo KH
-PHTNGLL
-T.Quang
-PHTCM
-Tổ AV
-ĐV
-PHTBGLL
-Theo K/H
-Lớp11/3
-ĐT
-TTCM
-GVCN
-PHTNGLL
-T.Quang
-GVCN
-Theo PC
-Theo PC
-Cấp ủy
-Ban ND-KT
-Ban CSVC
Theo PC
GV dự thi
-T.Trường,
GVPC-PHTNGLL
-Theo QĐ
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16/11

17/11
18/11
19/11
20/11

- Đôn đốc và thu nhận sản phẩm từ các lớp trong cuộc thi thiết
kế tập san điện tử “Tri ân thầy cô”.
- Họp BTC, các thành viên Ban kĩ thuật và MC chương trình
thống nhất chương trình
- Ban kỹ thuật tiếp tục chỉnh sửa.
- Hoàn thành nội dung câu hỏi cho khán giả.
- Dự lễ kỉ niệm 36 năm ngày ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
-Tiết 5: Kiểm tra chung môn Vật lí (12/1; 12/2)
-Trang trí Hội trường - họp học sinh tham gia trò chơi, đội trò
chơi cứu trợ chạy thử nội dung tại hội trường trung tâm TT
huyện.
-Hoàn thành việc chỉnh sửa bổ sung hồ sơ nghề
-7h00 Thi Rung chuông vàng toàn trường
-14h00 “Tọa đàm tuyên dương khen thưởng năm học 20172018”
KỈ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

-GVCN, ĐT
-BTC-MC
-Ban KT
-Ban ND-KT
-Theo GM
Theo PC
-CĐGVBTĐT-HS
-GVCN
Theo KH
-Toàn trường

-Toàn trương
-PHTNGLL
21/11 -Rà soát và lập danh sách số học sinh được hưởng chế độ gạo ở
học kỳ 2 (đợt 3) trình UBND các huyện phê duyệt.
22/11 - Tiết 5: Kiểm tra chung môn Toán hình (K12)
Theo PC
- Lớp 12/4 nộp chương trình PTTN
-Lớp 12/4
- Hoàn thành báo cáo công tác GDSKSSVTN và hôn nhân cận -PHTNGLL
23/11
huyết thống gởi p. Công tác tuyên truyền và địa bàn –Ban Dân
tộc MN tỉnh.
- Nộp sản phẩm KHKT và nộp báo cáo cho BTC
GVHD+HS
- Tiết 5: Kiểm tra chung môn Hoá lần 2 (12/1; 12/2)
Theo PC
24/11
- Báo cáo CT Đoàn TN tháng 11 và triển khai hoạt động tháng -Đ/c Quang
12/2018.
- Chấm SP KHKT cấp trường + HS thuyết trình SP
Theo QĐ
-Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ gạo theo Nghị định -PHTNGLL
25/11
116/2016/NĐ-CP đợt 1 và đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019
cho Sở GD&ĐT qua phòng CTHSSVPC
-Kiểm tra chuyên đề về thực hiện chế độ cho điểm
-Theo QĐ
26- Kiểm tra công tác bảo quản và sử dụng sổ đăng bộ.
28/11
-Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên
- Hạn cuối nộp Báo cáo KHKT lên trường học kết nối.
GVHD
- Tiết 5: Kiểm tra chung môn GDCD (K12)
Theo PC
29/11
- Sinh hoạt chuyên đề tổ Ngữ Văn
-Tổ NV
- Họp chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm
-ĐV
-Hạn cuối GVBM hoàn thành điểm đã có theo PPCT vào pần
-GVBM
30/11 mềm vnedu
- GV đăng kí thi GVDG cấp tỉnh đăng kí tên bài dạy tự chọn
-GV
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-Hoàn thành hồ sơ đánh giá đảng viên - chi bộ cuối năm gởi về
huyện ủy

-BTCB

Trên đây là lịch công tác tháng 11/2018 đề nghị các bộ phận triển khai thực hiện,
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 P.Ban Sở GD&ĐT (để biết)
- BGH
- TT chuyên môn
Thực hiện
- web trường
- Lưu văn thư

HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
NGUYỄN THANH TÚ
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