PHÒNG GD&ĐT Q. NGŨ HÀNH SƠN

TRƯỜNG THCS HUỲNH BÁ CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /LCT-THCS HBC

Hoà Hải, ngày 30 tháng 03 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2016
* Chủ điểm: Hòa bình hữu nghị
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác chung:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 –
01/5/2016) và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL).
- Tiếp tục thực hiện các Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của
Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị”.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 219-CT/TU ngày 06/11/2013 của ban Thường vụ Thành
ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU. Thường xuyên chú ý công tác duy trì sĩ số HS
vào thời điểm cuối năm học, lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển trường, học nghề, bỏ học.
- Tổ chức xét và hoàn thành hồ sơ Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", hồ sơ thi
đua năm học 2015-2016.
2. Công tác dạy học:
- Tiếp tục tổ chức dạy học đúng phân phối chương trình, kế hoạch thời gian. Thực
hiện có hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, dạy học tự chọn; hoàn thành chương
trình dạy học hướng nghiệp. Tăng cường công tác phu ̣ đa ̣o ho ̣c sinh khố i 9 thi vào lớp 10 các
trường THPT công lập, bồ i dưỡng cho ho ̣c sinh lớp 9 thi vào trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn năm học 2016-2017.
- Tăng cường công tác BDHS giỏi lớp 8. Đưa học sinh dự thi Tin học trẻ và thi HSG
lớp 8 cấp Quận. Hướng dẫn học sinh thi giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia.
- Hoàn thành thao giảng, dự giờ và các chuyên đề trong năm học 2015-2016. Tham
gia sinh hoạt chuyên môn cụm theo kế hoạch của Phòng.
- Tổ chức ra đề cương ôn tập học kỳ II lớp 9 tuần 31 (28/3-02/4), ôn tập cho học sinh
lớp 9 tuầ n 32 (04-09/4), kiểm tra học kỳ II lớp 9 vào tuầ n 33 (11-15/4); đối với các lớp 6,7,8
ra đề cương ôn tập tuầ n 34 (18/4-23/4), hướng dẫn soạn đề cương và ôn tập ở nhà tuần 35
(25-30/4).
- Họp PHHS khối 9, phân tích kết quả học tập năm học 2015-2016 của ho ̣c sinh cho
CMHS biế t; phối hợp với phụ huynh nhắc nhở con em học tập, định hướng, phân luồng học
sinh thi vào trường PTTH hoặc học các loại hình khác.
- Tổ chức kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2015-2016.
3. Hoạt động NGLL, Đoàn, Đội:
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- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống cho học
sinh.
- Tổ chức tuyên truyên về Phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, công tác quần
chúng bảo vệ Tổ quốc năm 2016, giữ gìn trật tự, trị an trong trường học.
- Lập danh sách và tập luyện các nội dung thi trong Ngày hội tuổi thơ.
- Tổ chức Ngày hội đọc sách.
- Chung kết cuộc thi Chinh phục thử thách K7, K8.
- Tổng kết các nội dung đã triển khai như Phát thanh măng non, Chia sẻ lời hay ý đẹp
từ Sách và cuộc thi Chinh phục thử thách.
- Tổ chức thi chuyên hiệu rèn luyện đội viên nghi thức Đội và Chăm học.
- Tổ chức Ngày công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.
- Hoàn thiện, sắp xếp hồ sơ đón đoàn kiểm tra công tác Đội cuối năm.
- Tổ chức truyền thông cấp trường lần 2 chương trình Hành trình yêu thương năm học
2015-2016.
- Tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh đii thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
- Chi Đoàn tổ chức sinh hoạt Đoàn, huy động đoàn viên GV và HS tham gia LĐVS
trường học hưởng ứng "Năm văn hóa văn minh đô thị".
4. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 4.
- Hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ, tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tốt hoạt
động dạy thêm, da ̣y kèm.
5. Công tác văn thư, thủ quỹ:
- Rà soát văn bản hành chính và thực hiện đúng văn bản theo quy định.
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra HKII, hồ sơ xét tốt nghiệp THCS, hồ sơ tuyển sinh lớp 10.
- Hoàn thành danh sách học sinh chưa nộp tiền và dứt điểm các khoản thu trong học
sinh.
6. Công tác kế toán:
- Lập hồ sơ nâng lương thường xuyên và nâng PCTNNG quý 2/2016.
- Làm chế độ học kỳ 2 cho học sinh khuyết tật và học sinh nghèo.
- Cài đặt và tập huấn phần mềm kế toán mới.
- Hoàn thành báo cáo quyết toán quý 1/2016.
- Đón đoàn thẩm tra tài chính năm 2015 của phòng giáo dục.
- Hoàn thành các khoản thu trong học sinh.
7. Công tác thư viện:
- Tiếp tục phục vụ bạn đọc theo lịch phân công.
- Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỉ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
- Lên kế hoạch phát động học sinh ủng hộ sách giáo khoa cũ.
- Tham mưu Ban HĐGDNGLL tổ chức Ngày hội đọc sách.
8. Công tác y tế, giáo vụ:
- Trực sơ cấp cứu theo lịch.
- Kiểm tra vệ sinh xung quanh sân trường và các nhà vệ sinh học sinh.
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của căn tin nhà trường.
- Kiểm tra công tác cập nhật điểm và cấp phát bằng cho học sinh.
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- Chuẩn bị văn phòng phẩm và hồ sơ kiểm tra HK II lớp 9.
- Phối hợp với GVCN kiểm tra học bạ và hoàn chỉnh học bạ học sinh.
- Phối hợp với văn thư rà soát lại hồ sơ học sinh chuyển trường.
9. Công tác thiết bị:
- Kiểm tra cập nhật hồ sơ thiết bị theo quy định.
- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và vệ sinh các phòng học bộ môn, tham mưu kịp
thời việc thanh lý và mua sắm bổ sung.
10. Công tác CSVC-VSMT:
- Xây dựng Kế hoạch mua sắm sửa chữa hè 2016.
- Thực hiện tốt công tác PCCC.
- Thực hiện tiết kiệm điện, nước; sử dụng và bảo quản tốt tài sản nhà trường.
- Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong hè.
- Tiếp tục lao động vệ sinh trường lớp, các nhà vệ sinh đảm bảo luôn sạch đẹp.
- Theo dõi, kiểm tra các công trình đang xây dựng trong nhà trường.
11. Công đoàn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền vâ ̣n đô ̣ng Công đoàn viên nâng cao phẩm chất
đạo đức nhà giáo, “Ho ̣c tâ ̣p và làm theo tấ m gương đa ̣o đức Hồ Chí Minh”, thực hiê ̣n tố t
“Kế hoa ̣ch hóa gia đình”, "Năm Văn hóa văn minh đô thị", sắp xếp bố trí lại phòng Công
đoàn... huy động CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được đươ ̣c giao.
- Đón đoàn khảo sát thi đua cuối năm của Phòng giáo dục.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- Thi học sinh giỏi trường lớp 6, 7;
T.năm 31/3
- Phụ đạo lớp 9 theo TKB.
T.sáu 01/4
Dạy học chương trình tuần 30-31.
- Dạy học chương trình tuần 30-31;
T.bảy 02/4
- SHCN: sinh hoạt lớp.
- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 (chỉ ôn tập đủ số
tiết quy định trong phân phối chương trình các tiết còn
Từ 04 - 09/4 lại tiếp tục dạy để tránh thiếu chương trình);
- Tổ chức kiểm tra HK II lớp 9 các môn TD, ÂN, Tin
theo TKB.
- 6h45: Tổ chức TT cấp trường lần 2 chương trình HTYT;
- Dạy học chương trình tuần 31-32 lớp 6, 7, 8;
T. hai 04/4
- 13h30: họp chi bộ tại phòng TT;
- 14h30: họp giao ban tại phòng TT;
T. ba 05/4
T. tư 06/4
T.năm 07/4

NGƯỜI THỰC HIỆN
- Theo k/h
- GVBM
GVBM
- GVBM
- GVCN
- GVBM

- GVBM TD, ÂN, Tin

- Toàn trường
- GVBM
- Đảng viên
-BGH, BTCĐ,
TKHĐ, TTCM
- Dạy học chương trình tuần 31-32 lớp 6, 7, 8;
- GVBM
- Hiệu trưởng
- Họp giao ban Hiệu trưởng tại phòng GD.
- Dạy học chương trình tuần 31-32.
- GVBM
- Họp giao ban CM THCS tại phòng GD.
- H.Lan
- 7h00: đưa HS lớp 8 đi thi HS giỏi quận tại THCS Lê Lợi; - Theo p/c
- Tự chọn: nghỉ; phụ đạo lớp 9 theo TKB;
- GVBM
- Chiều 14h00 : họp HĐSP.
- CB, GV, NV

TPT,
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T.sáu 08/4

T.bảy 09/4
Từ 11 – 15/4

T.hai 11/4

T.ba 12/4
T.tư 13/4
T.năm 14/4

T.sáu 15/4
T.bảy 16/4
Từ 18 – 23/4

T.hai 18/4

- Dạy học chương trình tuần 31-32 lớp 6, 7, 8;
- Thi giải Toán qua mạng bằng tiếng Anh;
- Chấm thi học sinh giỏi lớp 8 tại phòng GD.
- Dạy học chương trình tuần 31-32 lớp 6, 7, 8;
- SHCN: sinh hoạt lớp, lớp 9 dạy học hướng nghiệp
chuyên đề 8.
Kiểm tra học kỳ II lớp 9.
- Buổi sáng:
+ Báo cáo kế hoạch KT HK I về Phòng (T.Hoành nhận);
+ Dạy học chương trình tuần 32-33 lớp 7 (học từ tiết 1);
+ 7h00: Kiểm tra học kỳ II lớp 9 môn GDCD, CN;
- Buổi chiều:
+ Dạy học chương trình tuần 32-33 lớp 6, 8;
+ 16h15: sinh hoa ̣t dưới cờ (k6, k8).
- 7h00: Kiểm tra học kỳ II lớp 9 môn Toán, Sử;
- Dạy học chương trình tuần 32-33 lớp 6, 7, 8.
- 7h00: Kiểm tra học kỳ II lớp 9 môn Văn, Địa;
- Dạy học chương trình tuần 32-33 lớp 6, 7, 8.
- 7h00: Kiểm tra học kỳ II lớp 9 môn Vật lý, Sinh;
- Nộp đề cương ôn tập và đề thi đề xuất môn Toán, Văn,
Anh về Phòng theo địa chỉ: hoanhdd@danang.gov.vn
- 7h00: Kiểm tra học kỳ II lớp 9 môn Hóa, Anh;
- Dạy học chương trình tuần 32-33 lớp 6, 7, 8;
- Báo cáo quyết toán quý 4 về Phòng (cô Bích nhận).
Nghỉ (Giỗ Tổ Hùng Vương).
Ra đề cương ôn tập cho các lớp 6,7,8.
- 6h55: chào cờ (k7, k9);
- Dạy học chương trình tuần 33-34 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II;
- 14h00: họp giao ban tại phòng TT;

- GVBM
- Theo k/h
- Theo QĐ
- GVBM
- GVCN
Theo k/h
- H.Lan
- GVBM
- Theo lịch
- GVBM
- BGH, TPT, QS, GVCN
- Theo lịch
- GVBM
- Theo lịch
- GVBM
- Theo lịch
- H.Lan
- Theo lịch
- GVBM
- Đ/c Bảy
CB,GV,NV,HS trừ BV
GVBM
- BGH, TPT, QS, GVCN
- GVBM

-BGH, BTCĐ, TPT,
TKHĐ, TTCM
- 16h15: sinh hoa ̣t dưới cờ (k6, k8).
- BGH, TPT, QS, GVCN
Dạy học chương trình tuần 33-34 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục GVBM
T.ba 19/4
hoàn thành chương trình HK II.
Dạy học chương trình tuần 33-34 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục GVBM
T.tư 20/4
hoàn thành chương trình HK II.
21/4 đến 30/4 Phòng khảo sát thi đua các trường năm học 2015-2016.
Theo k/h
- Sáng dạy học tự chọn và phụ đạo lớp 9 theo TKB;
- GVBM
- Nộp kế hoạch xét TN THCS và tuyển sinh lớp 10; tờ
- Đ/c Ngọc
trình thành lập Hội đồng xét TNTHCS về Phòng;
- 8h30: Gặp mặt phụ huynh và học sinh có nguyện vọng - BGH
T.năm 21/4
thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn;
- 8h00: Giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh tại trường TĐN;
- GV tiếng Anh
- 14h00: Sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm tại trường; sinh - Các tổ CM, GV Hóa
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T.sáu 22/4
T.bảy 23/4
Từ 25 – 30/4
T.hai 25/4
T.ba 26/4
T.tư 27/4
T.năm 28/4
T.sáu 29/4
T.bảy 30/4

hoạt CM cụm môn Hóa tại trường Hermann.
Dạy học chương trình tuần 33-34 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II.
- Dạy học chương trình tuần 33-34 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II;
- SHCN: sinh hoạt lớp, lớp 9 dạy học hướng nghiệp
chuyên đề 9.
Hướng dẫn học sinh lớp 6,7,8 soạn đề cương và ôn tập
ở nhà.
Dạy học chương trình tuần 34-35 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II.
- Dạy học chương trình tuần 34-35 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II;
- 14h00: xét TNTHCS năm học 2015-2016 (dự kiến).
Dạy học chương trình tuần 34-35 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II.
Sáng dạy học tự chọn và phụ đạo lớp 9 theo TKB.
Dạy học chương trình tuần 34-35 lớp 6,7,8; lớp 9 tiếp tục
hoàn thành chương trình HK II.
Nghỉ Lễ 30/4.

Nơi nhận:

GVBM
- GVBM
- GVCN
GVBM
GVBM
- GVBM
- Theo QĐ
GVBM
GVBM
GVBM
CB,GV,NV,HS trừ BV

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- HT, PHT (theo dõi, chỉ đạo);
- CB, GV, NV (thực hiện);
- Lưu: VT, CM, HĐNG.

Đặng Phước Trường

5

