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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2021
I. Công tác trọng tâm:
- Chuẩn bị mọi điều kiện Khai giảng năm học 2021- 2022;
- Phát động và hưởng ứng “tháng an toàn giao thông” - “khuyến học” tháng
hành động vì môi trường;
- Triển khai công tác chuyên môn, các tổ hoàn thành kế hoạch chuyên môn tổ;
- Đại hội chi đoàn lớp, CĐ giáo viên - Đại hội Đoàn trường, Hội nghị công nhân
viên chức tổ;
- Tổ chuyên môn hoàn thành kế hoạch giáo dục;
- Kiểm tra chất lượng đầu năm;
- Hoàn thành báo cáo xây dựng dự toán ngân sách 2021, hoàn thành báo cáo
duyệt kế hoạch năm học 2021-2022;
- Họp cha mẹ học sinh đầu năm - Hội nghị cha mẹ học đầu năm học;
- Hoàn thành các kế hoạch năm học 2021-2022.
II. Lịch cụ thể:
Thời
gian

Từ
ngày
1/9
đến
ngày
5/ 9

Nội dung công việc

Thực hiện

-Học sinh tựu trường xem danh sách lớp – gặp GVCN
- ---GVCN-HS
-GVCN hướng dẫn học sinh lao động theo KH, trang trí, - -GVCN – tổ
dọn dẹp vệ sinh cổng trường.
văn phòng.
-Hoàn thành hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách cho
- -HT
học sinh gởi GVCN.
-Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 – trực lãnh đạo –bảo vệ theo kế -Toàn trường
hoạch
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
-Theo KH
-Khai giảng năm học mới 2021-2022
-Toàn trường
-Báo cáo tình hình khai giảng năm học mới 2021-2022
-Thầy Hùng
- Họp HĐSP tập huấn dạy học trực tuyến và triển khai nhiệm - CB-GV-NV
vụ năm học 2021-2022.
-PHTCM
-Triển khai quy chế chuyên môn và quy định các loại hồ sơ
sổ sách năm học 2021-2022.
- Ban hành hướng dẫn Đại hội các Chi đoàn năm học 2021- -T.Quang
2022.
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8/9
10/9
11/9

12/9

14/9

15/9

16/9

17/9
18/9

- Hoàn thành đề cương kế hoạch giáo dục năm 2021-2022
-H. Trưởng
- Phát phiếu điều tra đầu năm cho các Chi đoàn; Ban hành -ĐT
Hướng dẫn chấm cờ đỏ và chấm thi đua các Chi đoàn năm
học 2021-2022
- Kiểm tra CSVC khu nội trú, trường chính
T.Hùng và Tổ
VP
-Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức dạy nghề cho học -Theo GM
sinh tốt nghiệp THCS (14h00)
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch khảo sát đầu năm
-H. Trưởng
-Hoàn thành sửa chữa bàn ghế phòng học, cơ sở vật chất ở T.Hùng và Tổ
các phòng học.
VP
-Các TTCM (Toán, Văn, Anh) nộp đề khảo sát cho bộ phận -TTCM,
chuyên môn
-Hạn chót TTCM nộp kế hoạch giáo dục môn học
-TTCM
- Đại hội các Chi đoàn HS nhiệm kỳ 2021-2022
-Chi đoàn lớp
- Gởi các QĐ về công tác kiểm tra khảo sát chất lượng đầu -HT
năm cho Sở GD&ĐT
-Hoàn thành hồ sơ thi đua trường năm học 2020-2021 gởi sở - BGH
-Ban hành hướng dẫn họp cha mẹ học sinh đầu năm học
-H. Trưởng
-Hoàn thành cho HS mượn sách
-Đ/c Phong
- 19h00 Làm việc với học sinh khu nội trú
-HT-PHT
-Nộp kế hoạch Giáo dục môn học và kế hoạch giáo dục nhà -H. Trưởng
trường về Sở GD&ĐT
-Hoàn thành hướng dẫn chấm sổ đầu bài gởi GV góp ý
-H. Trưởng
-Các lớp hoàn thành lao động
-GVCN-HS
- Hoàn thành báo cáo thu học phí năm học 2020-2021
-Đ/c Phong
-Hoàn thành kế hoạch và thực hiện công tác công khai theo -HT –Đ/c Tình
TT 36 của Bộ GD&ĐT
- Hạn cuối các lớp nộp lại phiếu điều tra đầu năm và Hồ sơ -Các Chi đoàn
Đại hội Chi đoàn về cho Đoàn trường.
lớp
-Ban hành lịch trực chào cờ và trực cờ đỏ năm học 2021- -T. Quang
2022.
- Hoàn thành kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền Nữ học sinh -T. Hùng; T.
năm học 2021-2022
Viện
-Hoàn thành hướng dẫn Hội nghị CNVC tổ
-H. Trưởng
-Hoàn thành triển khai kế hoạch tập huấn dạy học STEM
-H. Trưởng
-Các lớp hoàn thành trang trí cây xanh lớp học
-GVCN-HS
- Các Tổ chuyên môn Hoàn thành lại hồ sơ TC-KĐCL năm -Theo PC
học 2020-2021 của Tổ
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19/9
20/9
21/9

- Các bộ phận hoàn thành dự kiến các kế hoạch – nội dung
hoạt động năm học 2021-2022( CM, NGLL, ĐT, Y tế, Thư
viện).
-Ban hành kế hoạch tổ chức HĐNGLL năm học 2021-2022
- GVCN hoàn thành hồ sơ chế độ chính sách cho KT
-Họp phụ huynh học sinh đầu năm học (Theo ca)
- Đại hội CĐGV nhiệm kỳ 2021-2022(14h00)
- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
- Triển khai các biểu mẫu – kế hoạch xây dựng trường học
ANTT theo TT 23 của Bộ Công an

-Các bộ phận
-T.Hùng
-GVCN
-GVCN
-Chi đoàn GV
-H. Trưởng -T.Công
-T.Hùng

23/9

24/9

25/9
27/9
30/9

-Các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9
theo phân công
- Báo cáo Công tác Đoàn tháng 9/2021 và triển khai hoạt động
tháng 10/2022.
- Hoàn thành việc dự kiến nhân sự BCH Đoàn trường nhiệm
kỳ 2021-2022 trình Chi bộ và Huyện Đoàn xét duyệt.
-Kiểm tra tình hình HS ở nội trú, nội quy khu nội trú
-Họp chi bộ định kì tháng 9
-Tổ chức tuyên truyền về luật giao thông
-Hội nghị CNVC tổ năm học 2021-2022
- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường năm
học 2021-2022.

-Các Bộ phận
-Đ/c Quang

-T. Hùng
-ĐV
-Mời CA H
-Tổ CM-VP
-ĐT

Ghi chú: - 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, [H1-1.1-04]

HIỆU TRƯỞNG
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