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THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12-2018 
 

*/Trọng tâm 
- Các nhóm lớp tổ chức vui văn nghệ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân 

dân VN 22/12 
- Kiểm tra nội bộ trường học 
- Thi giaó viên giỏi cấp cơ sở năm học 2018-2019 
*/Lịch cụ thể: 

Ngày Nội dung công tác Người thực hiện 
 

Ghi chú 

1 Sáng: Giáo viên đi thi GVDG cơ sở  
Chiều: Họp sinh hoạt chuyên môn, họp 
trường  

-Giáo viên dự thi 
-CBGVNV trường 
 

 

3-5 Chấm thi giáo viên giỏi cấp cơ sở tại PGD 
thị xã Đông Triều  

-Hiệu trưởng  
 

 

6 Duyệt hồ sơ bán trú, hồ sơ giáo viên 
trường, các CSMNTT trên địa bàn xã 

Hiệu trưởng   

1-15 Dự giờ bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp cơ sở Phó Hiệu trưởng  
Tổ trưởng chuyên môn 

 

7 Dự giờ toàn diện đồng chí Ngô Trang Đồng chí Lành, Vũ 
Hằng 
 

 

10 Dự giờ toàn diện đồng chí Cao Thị Diễm 
Mai 

Đồng chí Hạnh, Vân  

1-30 -Thực hiệntốt chủ đề năm 2018 
-Tiếp tục thực hiện chuyên đề 
XDMTLTLTT 

CBGVNV trường   

11-14 Thu thập minh chứng và hoàn thiện hồ sơ 
PCGD 

Đồng chí Hạnh, Vân  

1-22 Trang trí sắp xếp lớp vui văn nghệ chào 
mừng ngày 22/12 

Giáo viên các nhóm lớp  

11 -Dự giờ đồng chí Trần Thị Biên hoạt động 
ăn ngủ 
-Dự giờ đồng chí Hoàng Thị Thu Nga 

Đồng chí Lành 
 
Đồng chí Hạnh, Vân 

 



24-27 Thu thập minh chứng kiểm định chất 
lượng 

BGH  

28 Họp bình thi đua cuối tháng BGH  

29 Họp hội đồng trường.  CBGVNV trường   

 
Nơi nhận: 

- BGH,GV,NV(t/h); 
- Các cơ sở TT trên địa bàn xã;  
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

  
 
                        Lê Thị Lành  
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