SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phong Điền, ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Số: 06/LCTT-THPTPVT.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tiếp tục ổn định nề nếp đầu năm học.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định.
- Tổng vệ sinh phòng lớp, khu vực được phân công.
II. LỊCH CỤ THỂ
Thứ,
Nội dung
ngày
- 7 giờ 00 phút SHDC: Thông tin về
kết quả đại hội CMHS; các ý kiến của
HAI
16/9/2019 CMHS đối với trường; đôn đốc đóng
BH Y tế.
- Hoạt động bình thường; gửi báo cáo
công tác an ninh về Sở GD.
BA
17/9/2019 - In danh sách HS đóng BH y tế để
HS rà soát địa chỉ, lớp, ngày sinh
- Tổng vệ sinh phòng lớp, Chăm sóc
cảnh quan khu vực được phân công
chuẩn bị đón đoàn kiểm tra tình hình
sau khai giảng và thực hiện nhiệm vụ
năm học tại huyện Phong Điền của Sở
TƯ
18/9/2019 GD&ĐT
- Các Phó Hiệu trưởng dự thi và dự
khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi
cấp huyện năm 2019.
- Hiệu trưởng đi học Chính trị.
- Dự tập huấn báo chí năm 2019 (từ
19 đến 21/9/2019)
NĂM
- Họp BCH Đảng ủy lúc 13 giờ 00:
19/9/2019
Rà soát nhân sự ứng cử cấp ủy các chi
bộ, phân công bổ sung công tác UV

Thành phần/ phân công
-

HT,

PHT,

Ghi chú

Đoàn

TNCSHCM, GVCN và HS

Các bộ phận được phân
công
Kế toán, cô Lê Duyên và Từ 17 đến
học sinh.
19/9/2019.
- GVCN, HS

Minh
Thầy Minh Duy và cô Thầy
Vương lấp giờ.
Nhung
- Các đ/c trong BCH đảng
ủy

BCH đảng ủy, ...
- Photo 01 bản

- 14 giờ 20 họp Hội đồng sư phạm
- Toàn thể CCVC
(Đầu buổi: Ngân hành Vietcombank
đến tư vấn mở thẻ miễn phí, nếu quý
thầy cô đã có thẻ Vietcombank rồi thì

CMND
hoặc
thẻ CCCD.
- Kiểm diện dự
họp HĐSP từ 14
giờ 40 phút.

có thể không làm - thời gian 20 phút)
- SHCN: Tiếp tục ổn định nề nếp học Phó HT Đặng Minh Vương,
tập của học sinh; soát HS chưa đóng GVCN các lớp (có họp
GVCN các lớp vào giờ chơi
bảo hiểm y tế để nhắc nhở.
theo buổi học).
- Hoàn thành danh sách học sinh tham - GVCN, Kế toán; HS

SÁU
20/9/2019

gia BHYT (đảm bảo chính xác ngày
sinh, địa chỉ, lớp học).
- GVCN, HS
- Tổng vệ sinh phòng lớp hàng tuần
- Chọn 01 học sinh năng nổ, nhanh - GVCN, HS

Danh sách nộp
cho cô Xuân Lý
phụ trách thư
viện

nhẹn đặc biệt về cách ứng xử vào đội
cộng tác viên thư viện và thi tuyên
truyền giới thiệu sách
- Hoạt động NGLL khối 11, 12 (lần 2) - GVCN, HS
- Lúc 13g 30: Hội nghị sơ kết 07 năm - Thầy Huân dự
kết nghĩa giữa quận Bình Thủy và
huyện Phong Điền tại HT huyện ủy.
BẢY
21/9/2019

Chăm sóc cảnh quan khu vực được -GVCN, HS
phân công

CHỦ
NHẬT

22/9/2019
Lưu ý: Lịch công tác tuần này có thể điều chỉnh, bổ sung tùy vào thực tế của đơn vị và các
văn bản chỉ đạo của cấp trên./.
Nơi nhận:
-

LĐ trường; LĐ đoàn thể;
Các TTCM, TTVP (thông báo đến GV,NV);
Niêm yết;
Lưu: Đoàn TN.
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