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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017
1. Tư tưởng - Nhận thức
- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 73 năm Ngày thành lập QĐND
Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017).
- Tích cực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”.
- Chấp hành nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, kỷ cương
hành chính. Đề cao trách nhiệm quản lí và năng lực tổ chức thực hiện của Ban giám
hiệu; TTCM.
2. Cụ thể
Chỉ đạo và
Lĩnh vực
tổ chức
Nội dung
công tác
thực hiện
- Tập huấn CBQL (theo chương trình thay SGK mới).
HT
- Ra quyết định nâng lương, phụ cấp …
HT

Quản lý
Chỉ đạo

- Hội nghị Triển khai kế hoạch thực hiện: Chủ đề năm học
HKII; Kiểm định chất lượng giáo dục; PCGD, trường
Cốt cán
chuẩn QG …
- Hội nghị tổng kết công tác Đảng cuối năm (22/12).
BT
- Kiểm tra: Trang phục, đồng phục, thẻ GV và HS, kiểm
BGH
tra việc thực thi công vụ của CBCC, VC, NLĐ.
- Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 về Phòng trước ngày
VP
15/12/2017.
- Chỉ đạo công tác trang trí sửa chữa lại các phòng óc, bàn
HT, KT, TV,
ghế CSVC, Điện sáng; Bảo dưỡng phòng máy vi tính …
TB
công tác thu nộp …
- Phân công lại lao động học kỳ II từ tháng 01/2018 (Theo
HT
đề nghị của CM).
- Tập huấn lại (chương trình tin nhắn học đường;
PHT, TTCM
truongtructuyen.edu.vn; Elearning cho toàn thể GV.
- Đầu tư xây dựng Thư viên, phòng Thực hành.
HT
- Lên kế hoạch đánh giá sơ kết HKI, nghỉ tết dương lịch ...
HT
- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tham gia Thể thao học
BGH
đường cấp huyện theo kế hoạch.
- Kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của
BGH
giáo viên, nhân viên.
- Kiểm tra hồ sơ GV, NV; TTCM.
BGH; VP

- Kiểm tra toàn diện 6 giáo viên (đ/c Sỹ, đ/c Toàn; đ/c
Hạnh; đ/c Thu; đ/c Chi; đ/c Tú) , chuyên đề 3 nhân viên.
Ban TT
- Kiểm tra công tác MT “Xanh - sạch - đẹp” tháng 12.
- Tham dự tập huấn, chuyên đề do Phòng và Sở tổ chức.
CM
- Thực hiện chương trình Tuần 14,15,16,17; NGLL tiết 7,8.
- Chỉ đạo ôn tập kiểm tra cuối Học kì I. Các môn Toán,
Ngữ văn và Tiếng Anh khối 9 kiểm tra theo đề chung của
2 PHT
Sở và Phòng GD-ĐT.
- Lên kế hoạch sơ kết HKI, các báo cáo chuyên ngành, vào
2 PHT
phần mềm và các loại hồ sơ sổ sách, học bạ HS ...
- Kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí lớp học, công tác “giữ
CM
vở sạch - viết chữ đẹp” ..
- Tham gia Hội thi KHKT cấp huyện (6/12).
CM
- Thi hùng biện tiếng Anh cấp trường, cấp huyện.
CM
- Thực tế GĐ HS, kiểm tra góc học tập ở nhà HS.
GVCN
- Sinh hoạt Chuyên đề và “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”
2 PHT
Chuyên môn Thực hiện 03 chuyên đề cấp trường môn: Địa lí, Vật lí, Âm
nhạc theo kế hoạch chuyên môn.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ khối tháng 12/2017.
2 PHT
- Tổ chức dự giờ đánh giá GV theo kế hoạch.
Theo QĐ
- Bồi dưỡng HSG tham gia thi HSG cấp tỉnh; bồi dưỡng
Theo KHCM
HSG 10 môn văn hóa cấp trường (khối 8) đã tuyển chọn.
- Các tổ khối, GVCN trong toàn trường tăng cường phụ
đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch đã xây dựng và lịch
2 PHT
đã đăng kí.
- GV đứng lớp đầu tư cho công tác dạy học, ĐMPP, đổi
HT
mới cách dạy theo chỉ đạo của HT.
- Luyện tập các môn tham gia thi đấu TTHĐ cấp huyện.
- Làm hồ sơ khám sức khỏe cho VĐV và nộp hồ sơ
đ/c Châu
TTHĐ về PGD.
- Tổ chức cho học sinh thăm hỏi tặng quà gia đình chính
sách, gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng;
tham gia vệ sinh, dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang
liệt sĩ huyện … (22/12).
- Tham gia tập huấn công tác Đội (07 – 08/12).
- Tiếp tục thực hiện "Chương trình rèn luyện Đội viên"
theo các hạng tuổi.
- Kiểm tra việc thực hiện phong trào giúp đỡ các bạn có
Đội TNTP hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.
đ/c Châu; Tài
- Ôn truyền thống ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Triển khai công tác múa hát tập thể cho các lớp vào tháng
12. Tiếp tục tập luyện các bài trống cho Đội trống của LĐ.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng Đội viên học kì I.
- Theo dõi, giám sát các lớp phụ trách các Khu vực tự
quản; khu Tâm linh của huyện.
- Sơ kết thi đua tháng, hoạt động Đội trong HK I.
- Hoàn thành các loại báo cáo HK I.

Kiểm tra
nội bộ

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tăng cường thu thập và
mã hóa các minh chứng của năm học 2016-2017 và học kỳ Theo KH
Kiểm định I năm học 2017-2018 (Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra).
- Hoàn chỉnh hồ sơ Phổ cập giáo dục THCS, đón đoàn BGH; VP;
CLGD;
kiểm tra của tỉnh.
đ/c Luyến
PCGD
- Chỉ đạo các tổ đánh giá chất lượng giáo viên trong tháng
BGH
đúng thời gian, thực chất, công bằng.
- Sinh hoạt Chi đoàn theo đúng định kì.
BCH
- Lao động làm vệ sinh, chặt tỉa các cành cây ở xung
Đoàn thể quanh trường, chăm sóc cây cảnh.
- Tham gia với tổ chức đoàn của các đơn vị chào mừng
Ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày hội QPTD 22-12.
Xây dựng - Xây dựng công trình “Mừng Đảng - Mừng xuân”.
đ/c Châu
Cảnh quan - Sửa chữa các bồn hoa trước dãy phòng học các lớp.
- Tiếp tục QL công tác TV-TB hoàn thiện các loại hồ sơ.
- Tiến hành kiểm kê kho Sách và Thiết bị vào các ngày
29, 30, 31/12/2017.
- Xây dựng Thư viện thân thiện, cho học sinh mượn SGK,
Bảo dưỡng thiết bị và phòng máy Vi tính ...
TV; TB
Thư viện
Tiếp
tục
làm
phích
mô
tả
sách.
Thiết bị
- Sơ kết phong trào đọc sách học kì I, làm các báo cáo
chuyên ngành liên quan; lên kế hoạch bảo quản tài sản khi
nghỉ tết dương lịch.
- - Hoàn thành công tác tài chính năm 2017.
KT
- Quyết toán tài chính; Điều chỉnh dự toán năm 2018.
HT; KT
- Rút và chi trả chế độ của học sinh (nếu có).
KT; Thủ quỹ
- Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng CSVC, trang thiết bị
HT; KT
dạy học, hoạt động thư viện.
Tài chính
- Hoàn thành chuyển lương tháng 12, nâng lương, phụ
cấp thâm niên; Đối chiếu Kho bạc 11 tháng; Thanh toán
KT
các khoản chi khác; TT làm CT thu nộp với các lớp.
- Kiểm kê tài sản năm 2017.
- NGLL: Chủ điểm tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn”
- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày
QĐNDVN 22/12.
PHT Châu;
HĐ khác; - Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì bình đẳng
TPTĐ;
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
NGLL
GVCN
- Tham gia vệ sinh lao động theo Kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra Vở sạch - Chữ đẹp.
- Viết thư thăm các chú bộ đội nơi biên giới, hải đảo.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 12/2017 của trường THCS Khe Sanh./.
* Nơi nhận:
- Cốt cán;
- Westside trường;
- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG
Trần Văn Hoàng

