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học trình Phòng Giáo dục phê duyệt
- Cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 1
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa vui ngày hội trăm rằm.
- Tham dự các hoạt động Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Tân Việt
*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

- Phòng chống mưa bão – Vệ sinh môi trường lớp học,
khuôn viên sau mưa bão. Trang trí khánh tiết băng zôn
khẩu hiệu tuyên truyền ngày Quốc khánh và Lễ khai giảng
01 – 04
và ngày Hội toàn dân đua trẻ đên trường
- Trang trí lớp học khuôn viên môi trường sư phạm, băng
zôn khẩu hiệu
- Phối hợp với Ban Văn Hóa các đoàn thể các tổ chức
thôn xóm để tiếp tục tuyên truyền, thông báo tới nhân dân
phụ huynh ngày Khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ
đên trường.
- Tiếp tục huy dộng trẻ ra lớp, rèn nề nếp, văn nghệ,
chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị khai giảng, phân công
04 – 5/9
cán bộ giáo viên nhân viên
- Thực hiện tốt công tác Khai giảng năm học mới và
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đên trường,
- Có giải pháp huy động trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch chỉ
tiêu phế duyệt của ngành dọc giao phó

05/09

Người thực hiện

CBGVNV

BGH
CBGVNV

- Tổ chức Khai giảng năm học 2017 – 2018
- Hoàn thiện kế hoạch chương trình nuôi dưỡng Giáo dục
BGH – GV- NV
của BGH, Tổ chuyên môn, BGH phê duyệt
- Hoàn thiện biên bản thống kê thiết bị dồ dùng bán trú
bếp ăn và đồ dùng bán trú cá nhân trẻ đẻ có kế hoạch đề
xuât phụ huynh mua bàn giao đồ dùng thiết bị cá nhân trẻ

BGH – GVNV –
Phụ huynh
1

ăn bán trú năm học mới.

6/9

- Ổn định nề nếp. Tổ chức thực hiện chương trình nuôi
dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tuần thứ nhất năm học 2018
– 2019

CBGVNV

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhập học của trẻ (Đơn, Giấy
khai sinh bản sao, sổ hộ khẩu phô tô). Hồ sơ trẻ khuyết tật,
06/9 – 14/09
BGH – KT – GV
hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn)
- Xây dựng kế hoạch dự kiến thu chi đầu năm theo các
văn bản chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch hội nghị CBVCĐ,
BGH – HC – KT –
05 – 10
xây dựng dự thảo kế hoạch năm học cấp tổ cấp trường để
GV
trình Phòng Giáo dục phê duyệt
- Họp BGH, họp HĐGV triển khai nhiệm vụ trọng tâm
công tác tháng 9 và các nhiệm vụ trong tậm năm học 2018
– 2019.
- Bàn bạc các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp
5 -10/9
BGH – GV- NV
trong Công tác huy động trẻ phân công công tác, thành lập
HĐTĐKT – KL, Ban kiểm tra nội bộ, Ban Pháp chế, tham
nhũng, ban ATGT, ban chỉ đạo ATTNTT, cháy nổ, bàn
bạc thống nhất các khoản thu chi….
10/9 – 15/09

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm triển khai nhiệm vụ
năm học và thống nhất các khoản thu chi

Hoàn thiện hồ sơ biên bản họp phụ huynh và niêm yết
15/9 – 20/9 công khai các khoản thu chi năm học 2017 – 2018
- Sinh hoạt BD chuyên môn về soạn giáo án CNTT –
Sinh hoạt tổ – Bàn bạc thống nhất chương trình nội dung
15/9
chăm sóc giáo dục và chương trình lòng ghép tích hợp nội
dung Giáo dục Tư tưởng đạo đức Phong cách Hồ Chí
Minh vào các hoạt động giáo dục hàng ngày của trẻ
- Hoàn thiện dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 –
2019 cấp tổ, cấp trường và trình Phòng Giáo dục phê
19/9- 22/9 duyệt.
11/8
- Hoàn thiện dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT trình
Phòng Giáo dục phê duyệt.

20 – 25 /9

BGH – GVNV –
PH

- BGH – GVNV

HP – TTCM – GV
– NV

BGH – TTCM –
GV

- Tham dự hoạt động văn hóa văn nghệ đêm hội trăng rằm CBGVNV – Học
tại địa phương
sinh

2

20 – 30/9 - Cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 1

BGH – Y tế - GV

20 – 30

- Dự giờ ăn của trẻ các lớp: A1; A2; A3; B1; B2; B3;
C1; C2.

BGH

25- 30/9

- Dự giờ hoạt các động sư phạm đ/c: Hưng, Hải, Thảo,
Loan.

BGH – GV

25 - 30

- Tham dự công tác văn hóa văn nghẹ nhân dịp kỷ niệm
BGH - GVNV
60 năm ngày thành lập xã Tân Việt.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

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

Ngô Thị Sửu
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