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 04 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH TUẦN 27
(Từ 06/3/2017 đến 12/03/2017)

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 của học
sinh, tiếp tục nhắc nhỏ học sinh chấp hành tốt ATGT.
Triển khai thực hiện Kế hoạch cuả Đội.
2. Công tác chuyên môn, NGLL
- Thực hiện hoàn thành chương trình Tuần 7,8/HKII;
- HSG văn hóa từ 06-11/3 theo lịch chuyên môn.
- Bắt đầu ôn HSG 10 môn văn hóa lớp 8 chuẩn bị nguồn cho Đội tuyển năm học
tới theo KH của Chuyên môn.
- Tiếp tục thao giảng: Tổ Lí-Tin – CN + Sử - Địa – DGCD theo lịch Tổ CM.
- Dạy học theo chủ đề các môn học đảm bảo..
- 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:
Thanh toán tiền lương tháng 3; điều chỉnh BHXH; chuẩn bị thủ tục mua sắm
CSVC; Kiểm tra đốc thúc thu các khoản thỏa thuận; tiếp tục hoàn thành quyết toán
nắm 2016.
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; sắp
xếp thiết bị.
e) Y tế:
Chăm sóc sức khỏe cho CBGV và học sinh tại trường, bổ sung mua sắm trang
thiết bị, thuốc, vật tư phục vụ công tác, chỉnh chu hồ sơ..

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Nội dung

Thứ

Thời gian

Thành phần

7h00

CBGV,HS

Thứ 2
(06/3/2017)

- Chào cờ: Kỷ niệm 8/3

Thứ 3
(07/3/2017)

- Gặp mặt HS dự thi Vật lý -Khối 9,7: 8h45’
trên mạng cấp tỉnh
-Khối 8,6:15h30;
- Tổ Văn, Anh, Toán, Vật
17h00
lý, Văn phòng tổ chức 8/3.
- Họp HĐ thi giải Vật lý
7h30
qua mạng.

Thứ 4
(08/3//2017)

Thứ 5
(09/3/2017)
Thứ 6
(10/3/2017)

- Thi Vật lý trên mạng
Internet cấp tỉnh
- Tổ Sử-Địa – GDCD tổ
chức 8/3.
- Dự chuyên đề cấp tỉnh
môn GDCD

Chủ nhật
(12/3/2017)

8h00
Theo lịch

- Thi đấu bóng đá

Theo lịch

- Các lớp tập luyện múa
hát tập thể
- Bồi dưỡng Mỹ thuật dự
thi cấp huyện
- Tham gia thi GTMT lần
thứ 9 tại trường TH số 1
Khe Sanh.

P. truyền thống
Theo đăng ký
PGD
THCS Khe
Sanh
Theo đăng ký

- Thi đấu môn Bóng đá

- Chung kết Bóng đá
Thứ 7
(11/3/2017)

Theo lịch

BGH, HS dự
thi
BGH, CBGV
tổ
HT; Đ Bảo;
Diệu.
HS dự thi và
theo Quyết
định

Địa điểm

PHT Châu

Sân bóng cô
Thuận
Sân bóng cô
Thuận
Sân bóng cô
Thuận

14h00
7h15

Hải Lăng

HS và Theo
phân công

Sân trường

- Đội tuyển

TH số 1 KS

Theo lịch
7h30

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tuần 27 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.

