TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6
Tuần 6: 11/10/2021 đến 15/10/2021
THỜI GIAN

Thứ hai
(11/10/2021)

Thứ ba
(12/10/2021)

Thứ tư
(13/10/2021)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

Ký hồ sơ làm việc trực tuyến tuần 5

HT

Dựsinhhoạtdướicờ online.

HT

Họp tổ VP

BGH, GV

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch kiểm tra nội bộ

BGH, tổ VP

Thực hiện hồ sơ CĐV theo chế độ CV 611 của LĐLĐ.

PHT

Xây dựng Kế hoạch GV dạy giỏi NH 21-22

PHT

Hỗ trợ công tác VP, trả học bạ cho PHHS (từ T2 – T6)

PHT

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

TB

Cập nhật hồ sơ chuyển trường (từ T2 – T6)

Y tế

Thực hiện hồ sơ TTNTT quý 3

VT

Kiểm tra hóa đơn thanh toán sách, thực hiện kế hoạch
tuần, tháng

KT

Dạy tiết nghĩa vụ lớp 5/7, 5/8

HT

Theo dõi nề nếp học online của HS

PHT

Thực hiện hồ sơ chuyên môn, chi bộ.

PHT

Xây dựng KH tổ chức HNCBCCVC

PHT

Kiểm tra, đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất trường

TB

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

Y tế

Thực hiện hồ sơ thâm niên, nâng lương của GV

KT

Làm HS Thư viện, phát phần thưởng cho HS

TV

Thực hiện báo cáo GV hạng 4 lên hạng 3, hoàn thiện báo
cáo cơ sở dữ liệu đầu năm

VT

Dự giờ, thăm lớp

HT

Theo dõi nề nếp học online của HS

PHT

Dạy tiết nghĩa vụ địa lý lớp 4/2, 4/3

PHT

Theo dõi trao phần thưởng của các khối

PHT

Thực hiện Hội đồng tuyển dụng viên chức, ban kiểm
phiếu, ban sát hạch

VT

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

Y tế

Thực hiện hồ sơ báo cáo về phòng tài chánh

KT

TV

KẾT QUẢ

Thứ năm
(14/10/2021)

Thứ sáu
(15/10/2021)

Thực hiện hồ sơ Thiết bị tháng 10

TB

Phát phần thưởng cho HS

TV

Phê duyệt HS, báo báo các bộ phận VP

HT

Xây dựng kế hoạch HK1

PHT

Dự giờ KTNB cô Nương (tiếng Anh)

PHT

Dạy tiết nghĩa vụ 3/10 ( TV), 3/11(TV)

PHT

Báo cáo số liệu covid-19 cho PGD

Y tế

Cập nhật dữ liệu phần mềm kế toán Imas

KT

Thực hiện hồ sơ, sổ sách Thư viện NH 2021-2022

TV

Tổng hợp, lựa hình ảnh các hoạt động trường, kiểm tra vệ
sinh môi trường sư phạm và phòng chống dịch covit-19,

TB

Nộp báo cáo về trung tâm hành chánh huyện.

VT

Thực hiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.

VT

Họp HĐSP tháng 10
Thực hiện hồ sơ lưu hồ sơ KĐCL GD

BGH, GV, NV
PHT

Dạy tiết nghĩa vụ địa lý lớp 4/4, 4/5, 2/5, 2/6

PHT

Chuẩn bị Hồ sơ HNCBCCV

PHT

Thực hiện hồ sơ kiểm định chất lượng

VT

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

Y tế

Thực hiện hồ sơ TTNTT quý 3 gửi kho bạc

KT

Thưc hiện hồ sơ Thư viện NH 2021-2022

TV

Dự trù kinh phí thiết bị năm 2022, tổng hợp kế hoạch

TB

trường tuần 7, xếp lịch trực bảo vệ
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