PHÒNG GD & ĐT UÔNG BÍ
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 01 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 9 năm 2018
I. Công tác trọng tâm
Chủ đề tháng 9: “Chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2/9 và ngày toàn dân
đưa trẻ tới trường”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tổ chức khai giảng năm học mới
Xây dựng kế hoạch năm học
Tiếp tục tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đầu năm
Thực hiện đúng về chỉ đạo các khoản thu
Tổ chức tốt cuộc họp phụ huynh các lớp
Duy trì công tác vệ sinh trường lớp, chương trình chủ nhật xanh
Tổ chức cho học sinh tham quan học tập tại địa phương

II. Kế hoạch công tác cụ thể
NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI
THỰC HIỆN

TUẦN 1: Từ ngày 01 đến hết ngày 03/8/2018
03

04

05
06
07
08

- Nghỉ bù ngày Lễ mùng 02/9

Đ.c Huyền Trực

- 7h30p: dâng hương tại nhà bia ghi tên các
anh hùng liệt sĩ phường Yên Thanh
- 8h: sinh hoạt chi bộ tháng 9
- 14h: Trang trí khánh tiết, tổng vệ sinh toàn
trường, duyệt văn nghệ ngày khai giảng
- Tập huấn TV1-CGD cho 2 GV mới
- 7h30p: Khai giảng
- 9h30p: họp rút kinh nghiệm
- Học buổi sáng, ổn định nền nếp
- Buổi chiều HS nghỉ GV làm phổ cập
- Báo cáo sau khai giảng
- Học buổi sáng, ổn định nền nếp
- Buổi chiều HS nghỉ GV làm phổ cập
- Chủ Nhật xanh: Tổng vệ sinh cảnh quan
- Tập huấn Đội

- BGH, TTCM, TPT,
HS đội NT
- Đảng viên
-CB,GV,NV,.NVLĐ
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- Đ.c Bình TTCM
- CB,GV,NV,HS
- CB,GV,NV
- CB,GV,NV,HS
- GV
- Đ.c Hoa
- CB,GV,NV,HS
- GV
- Tổ VP
- Đ.c Thúy

09

10

11

12

13

- Tập huấn Đội

- Đ.c Thúy

TUẦN 2: Từ ngày 06 đến hết ngày 10/8/2018
- Chào cờ
- CB,GV,NV,HS
- Học chương trình tuần 1
- Tự kiểm tra, rà soát lại hồ sơ tuyển sinh - PHT, TTCM tổ 1
lớp 1
- Họp BGH thông qua kế hoạch các khoản - BGH, TTCM,
thu, chi
TQ,KT
- Kiểm tra nền nếp
- BGH
- Tổ chức cho HS đi tham quan chợ cảnh - BGH, GV, HS
Uông Bí
- Kiểm tra nền nếp
- BGH
- Tổ chức cho HS đi tham quan chợ cảnh - BGH, GV, HS
Uông Bí
- Kiểm tra nền nếp
- BGH
- Tổ chức cho HS đi tham quan chợ cảnh - BGH, GV, HS
Uông Bí
- Tập huấn GD HS hòa nhập tại trường

14
- Sáng kiến về CCHC tỉnh
- Tập huấn GD HS hòa nhập tại trường
15

16

- Họp phụ huynh toàn trường theo các
lớp
+ Sáng: 8h khối 1,2,3
+ Chiều 14h khối 4,5

- Đ.c Linh chuẩn bị
máy chiếu; loa mic;
Đ.c Lan chuẩn bị
Hội trường
- Đ.c Thư
- Đ.c Linh chuẩn bị
máy chiếu; loa mic;
Đ.c Lan chuẩn bị
Hội trường
- GVCN chủ động
soạn giấy mời, gửi
giấy mời cho phụ
huynh học sinh

TUẦN 3: Từ ngày 13 đến hết ngày 18/8/2018

17

18

- Chào cờ
- CB,GV,NV
- Họp BGH mở rộng về việc thống nhất - BGH, TTCM, TK,
chương trình Hội nghị CB, VC,LĐ
BCH CĐ
- Tổ chức cho HS đi tham quan chợ cảnh - BGH, GV, HS
Uông Bí
- Chủ động xây dựng Hội nghị CB,VC,LĐ
cấp tổ
2

- TTCM

- Tổ chức cho HS đi tham quan chợ cảnh - BGH, GV, HS
Uông Bí
- Kiểm tra nội bộ

- Ban KTNB

- Kiểm tra nội bộ

- Ban KTNB

- Kiểm tra nội bộ

- Ban KTNB

- Chủ Nhật xanh

- GV tổ 1

23

- Hội nghị CMHS trường

- BGH, Ban Đ D
CMHS các lớp

24

TUẦN 4: Từ ngày 20 đến hết ngày 26/8/2018
- Chào cờ

19
20
21
22

- Kiểm tra nền nếp

- BGH

- Kiểm tra nội bộ

- Ban KTNB

- Kiểm tra nền nếp

- BGH

28

- Họp giao ban CBQL

- HT, PHT- CTCĐ

29

- Chủ Nhật xanh

- GV bộ môn K1

25
26
27

III. Tổ chức thực hiện
Đ.c Nguyễn Thị Hoa – PHT chỉ đạo hoạt động NGLL, chỉ đạo Chi đoàn
thực hiện nghiêm túc theo mô hình “Cổng trường an toàn” vào cuối ca học theo
kế hoạch Chi đoàn đã xây dựng.
Đ.c Đinh Mạnh Linh chuẩn bị máy chiếu, mành chiếu và chịu trách nhiệm
trình chiếu trong quá trình diễn ra tập huấn tại trường.
Đ.c Hiếu, đ.c Cúc chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ của GV; Đ.c Thúy chuẩn
bị Đội danh dự đến chúc mừng tại Hội nghị CB,VC, LĐ.
Đ.c Tân VP chuẩn bị giấy mời, CSVC chung cho Hội nghị.
Đ.c Lan chuẩn bị Hội trường.
Đ.c Đại chuẩn bị loa máy, chụp ảnh tại Hội nghị và các cuộc họp phụ
huynh.
Ghi chú:
Lịch công tác trên đây là dự kiến, trong quá trình thực hiện nhà trường có thể
có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, sự chỉ đạo của Phòng
GD&ĐT và cấp trên.
Lịch cụ thể ngày Hội nghị CB,VC,LĐ do PGD xây dựng lịch và chỉ đạo, nhà trường sẽ
thông báo sau.
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Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo NT(c/đ);
- Các tổ CM; GV,NV(th/h);
- Websise trường;
- Lưu: VT, CM.

(đã ký)

Nguyễn Thị Huyền

4

