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Số: 135/KH - TrMN

Tân Việt, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Chương trình công tác tháng 08 năm 2018
Người ký: Mầm non Tân
Việt
Email:
mntanviet@dongtrieu.edu.vn
Cơ quan: Thị xã Đông Triều,
Tỉnh Quảng Ninh
Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG
Thời gian ký: 21.09.2018
15:17:10 +07:00

*) Nhiệm vụ trọng tâm:
- Điều tra Phổ cập trẻ trong độ tuổi
- Dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp.
- Tuyển sinh, huy động trẻ ra lớp.
- Bồi dưỡng chuyên môn hè.
*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian
15/7 – 02/8

01 - 02

Nội dung công việc
- Rà soát bổ sung điều tra trẻ trong độ tuổi. Tuyển
sinh trực tuyến học sinh 5 tuổi

Người thực hiện

CBGVNV

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp khuôn viên

BGH – đ/c Hồi,
- Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng CNTT, bài giảng Hưng, Quyên, HảiVõ
02/8- 6/8
Elinh do Phòng Giáo dục tổ chức
Hường, Hưng,
Quyên,
08/8 – 18/8

Học tập bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 tại cụm 3
Trầng An

CBGVNV

- Rà soát thống kê CSVC, thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Lập
08/8 – 18/8 kế hoạch tu bổ sửa chữa…
HP- GV
- Xây dựng kế hoạch tham mưu cho địa phương, Phối
hợp các đoàn thể, các thôn để Tuyên truyền trên loa
08/8 – 18/8
CBGVNV
truyền thanh về công tác tựu trường tuyển sinh năm học
2018 - 2019
15- 20

Tựu trường - tuyển sinh huy động trẻ ra lớp

CBGVNV

1

- Lắp hệ thống quạt điện, sửa chữa hệ thống công
18 – 25 trình vệ sinh khu hiệu bộ, lớp học. Làm mới thảm cỏ
sân khấu, sân thể dục cho trẻ
Tiếp tục tham mưu cho Đảng Chính quyền địa phương
19 - 25 đẩy nhanh tiến độ quy hoạch mở rộng diện tích đất
khuôn viên.
20 – 30

20 – 30

21/8- 31/8

25 - 28/08

- Tổ chức bồi dưỡng CNTT, chuyên môn cho
CBGVNV tại đơn vị

- CBGVNV

- Huy động trẻ ra lớp rèn nề nề nếp thói quen, tập văn
nghệ khai giảng

- Họp BGH - họp HĐGV Phân công nhiệm vụ cụ thể
cho CBGVNV năm học 2018 - 2019

- BGH – GV- NV

HT- BGH – GV NV

Tham dự Hội nghị tổng kết năm học của Phòng Giáo

HT

dục Đông Triều
Tiếp tục Sửa chữa, tu bổ CSVC, cảnh quan, sắp sếp

25/- 31/08 trang trí lớp học phòng làm việc.. chuẩn bị khai giảng

CBGVNV- BV

đón năm học mới.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);
- Cổng TTTVĐT;
- Lưu: VT.

Ngô Thị Sửu
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