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THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:
- Duy trì sĩ số lớp, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.
- Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh chậm tiến bộ.
2. Các hoạt động giáo dục:
- Tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018-2019
- Giáo viên dự thi GVCN giỏi cấp thị xã lần thứ 3 năm học 2018-2019.
- Tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
Ngày

01-05
03
03-07
12-30
10-14
17-21
22
24-30
29

Người phụ trách

Nội dung công việc
- Duyệt chương trình, kế hoạch, sổ báo giảng của giáo
viên, tổ chuyên môn.
- Họp hội đồng sư phạm và sinh hoạt chuyên môn
trường tháng 12/2018
- Bình chọn GVCN giỏi cấp trường.
- Kiểm tra nền nếp dạy – học.
- GV tham gia dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị
xã năm học 2018-2019.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tổ chức ngày hội kỹ năng sống.
Kiểm tra nền nếp dạy - học của GV và HS.
Hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2018-2019

BGH+Tổ trưởng
BGH, GVCN
BGH, TT, TPCM
BGH, GV
BGH
BGH
BGH, TPTĐ
BGH
BGH, GVCN

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Nhung

