TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5
Tuần 5: 04/10/2021 đến 08/10/2021
THỜI GIAN

Thứ hai
(04/10/2021)

Thứ ba
(05/10/2021)

Thứ tư
(06/10/2021)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

Dự sinh hoạt dưới cờ online.

BGH

Họp tổ VP, định hướng công việc tuần , tháng

BGH, tổ VP

Tổng hợp bài thu hoạch chính trị hè nộp TTBDCT

PHT

Xây dựng nội dung sinh hoạt CB tháng 10

PHT

Lập dự toán kinh phí năm 2022 (công đoàn)

Cô Hằng

Hỗ trợ công tác phát phần thưởng cho PHHS (từ T2- T6)

TB

Báo cáo số liệu covid-19 cho PGD (nguyên tuần)

Y tế

Cập nhật văn bản đến – đi (từ T2 - T7)

VT

Thực hiện HS lương tháng 10

KT

Tiếp xúc, tương tác với lớp 5/5, 5/6

HT

Giám sát dạy online K4, K5

PHT

Xâydựng nội dung sinh hoạt CB tháng 10

PHT

Kiểm tra chuyên đề (cô Nguyệt)

PHT

Thực hiện hồ sơ chuyển truờng học sinh

VT

Nhận, kiểm kê và nhập thiết bị dạy học vào kho

TB

Cập nhật thông tin HS khối lớp 1 mua bảo hiểm y tế

Y tế

Thực hiện kiểm dò, thông báo về hồ sơ thâm niên của GV

KT

Phát phần thưởng cho PHHS (cả tuần)

TV

Giám sát dạy online K1

Chi bộ

Dạy tiết nghĩa vụ địa lý lớp 4/9, 4/10

PHT

Theo dõi phát phần thưởng của các tổ.

PHT

Thực hiện dạy tiết nghĩa vụ lớp 3/2 (Toán), 3/3(TV)

PHT

Hoàn tất hồ sơ đánh giá quý 03 gửi bưu điện

PHT

Cập nhật thông tin HS khối lớp 1 mua bảo hiểm y tế

VT

Dự toán kinh phí công đoàn năm 2021-2022

Y tế

Thực hiện hỗ trợ các công tác văn phòng (từ T2- T6)

KT

Tạo file và in các mẫu sổ Thư viện

TB

Xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10

TV

KẾT QUẢ

Thứ năm
(07/10/2021)

Thứ sáu
(08/10/2021)

Dự giờ các khối lớp

HT

Dự sinhhoạt chi bộ tháng 10. Trực cơ quan

PHT

Kiểm kê kho, dụng cụ vệ sinh và đề suất mua sắm

PHT

Cập nhật dữ liệu phần mềm kế toán Imas

Y tế

Lập danh mục các loại sách tham khảo cần bổ sung

KT

Giám sát kiểm tra vệ sinh môi trường sư phạm và phòng
chống dịch covit-19

TV

Thực hiện báo cáo đầu năm cơ sở vật chất số liệu học
sinh và nhân sự

VT

Dự giờ các khối lớp

HT

Theo dõi nề nếp học tập của học sinh. (online)

PHT

Dạy tiết nghĩa vụ địa lý lớp 4/11, 4/1

PHT

Thực hiện dạy tiết nghĩa vụ lớp 2/7 (Toán), 2/8 (TV)

PHT

Báo cáo tình hình thỉnh thị theo chỉ đạo của BGH

VT

Điều động tổ phục vụ vệ sinh khuôn viên trường

Y tế

Cập nhật dữ liệu phần mềm thu học phí SSC

KT

Nhập SGK lớp 2 vào kho sách thư viện

TV

Tổng hợp kế hoạch làm việc trường tuần 6

TB

Cập nhật danh mục thiết bị khối 2, xếp lịch trực BV

TB

TB

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Nguyện

