PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA
TRƯỜNG THCS KHE SANH
Số:
/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khe Sanh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH TUẦN 26
(Từ 27/02/2017 đến 05/02/2017)
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác Đội
Đội và GVCN tiếp tục tăng cường công tác thực tế gia đình các học sinh vắng
học dài ngày.
Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh nề nếp, tác phong, vệ sinh hàng ngày cuả học
sinh, tiếp tục nhắc nhỏ học sinh chấp hành tốt ATGT
2. Công tác chuyên môn, NGLL
- Thực hiện hoàn thành chương trình Tuần 6,7/HKII;
- HSG văn hóa thi tỉnh theo Kế hoạch của trường: Mỗi môn 02 buổi từ thứ 2
đến thứ 7.
- Bắt đầu ôn HSG 10 môn văn hóa lớp 7,8 theo KH tuần của Chuyên môn.
- Tiếp tục ôn HSG lớp 6,7,8 các môn Văn, Toán, Anh theo Kế hoạch.
- Tăng cường ôn luyện và dự thi các Hội thi: Giải Toán qua mạng Internet cấp
huyện, IOE cấp tỉnh.
- Lao động theo Kế hoạch.
3. Công tác khác:
a) Văn phòng
Hoàn thành các loại báo cáo nộp về Phòng GD&ĐT đúng quy định. Tiếp tục
cập nhật hồ sơ trường Chuẩn Quốc gia. Tham gia phục vụ các hội thi theo điều
động của cấp trên.
b) Tài vụ:
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2016, thanh toán các khoản phát sinh
trong tháng, chuẩn bị khảo sát để mua âm thanh loa máy phục vụ hoạt động.
c) Thư viện:
Trực cho mượn sách báo Thư viện. Giới thiệu sách, cập nhật hồ sơ sổ sách Thư
viện.
d) Thiết bị:
Tiếp tục công tác cho mượn và phục vụ dạy và học. Dọn dẹp phòng Vật lý; cài
và kiểm tra máy phòng Tin. Tiếp tục cập nhật hồ sơ, sổ sách.
e) Y tế:
Tiếp tục tham gia học lớp Đảng viên mới, bàn giao công tác y tế cho đ/c Hồng
(KT)

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Nội dung

Thứ

Thứ 2
- Làm việc bình thường
(27/02/2017)
Thứ 3
(28/02/2017)
Thứ 4
(01/3//2017)

Thứ 5
(02/3/2017)

Thứ 6
(03/3/2017)

Thứ 7
(04/3/2017)

Thời gian

Thành phần

Địa điểm

7h00

- Chuyên đề Sinh cấp
huyện

8h00

Đ/c Mỹ Dung

- Tham dự Hội nghị ANQP

7h30

đ/c Châu + đ/c
Trang

A Túc
UBND thị trấn
Khe Sanh

- Làm việc bình thường
- Gặp mặt HS thi giải Toán
qua mạng Internet cấp
huyện
- Nộp hồ sơ thi Giải
thưởng Mỹ thuật Việt Nam
- Báo cáo đội ngũ có đến
30/5
- HS dự thi giải Toán trên
mạng.
* Khai mạc (K4, K5):
* HS THCS Dự thi:
- Gặp mặt HS thi IOE cấp
tỉnh

- S: 9h00
- C: 15h40

- Khối 9,7
- Khối 8,6

Phòng Truyền
thống

14h00

Văn Phòng

Phòng VHTT

14h00

Văn phòng

Phòng GD&ĐT

- 7h00
- Hiệu trưởng
- 14h-16h30 - HS dự thi
- S: 9h00
- Khối 9,7
- C: 15h40
- Khối 8,6
Hiệu trưởng,
- Học sinh thi IOE cấp tỉnh
7h00
HS dự thi
- Ôn HSG 3 môn khối 6, 7,
7h15
8.

Chủ nhật
(26/02/2017)

THCS Khe Sanh
Phòng Truyền
thống
THCS Tân Liên
Tại trường

Nghỉ

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tuần 26 năm học 2016-2017 của trường
THCS Khe Sanh, đề nghị tập thể CBGV,NV theo dõi nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Tổ trưởng;
- Lưu: VP.

