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 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
I. Trọng tâm
Chủ đề tháng 02: “Thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”
1. Tiếp tục phát động các lớp tự trang trí lớp học theo nội dung của phong trào
thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (khuyến khích trồng ,
chăm sóc cây tại các lớp học bằng cây tự sưu tầm).
2. Tiếp tục kiểm tra giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
3. Tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh qua buổi sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đời sống hàng ngày.
4. Tổ chức kiểm kê tài sản, bàn giao trước và sau khi Tết.
5. Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm túc
Nghị định 36/CP.
6. Phân công trực Tết đảm bảo an toàn.
7. Trang trí khánh tiết mừng Đảng mừng Xuân.
II. Lịch cụ thể
NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGÀY

01

- Sinh hoạt chi bộ thường kỳ

NGƯỜI
THỰC HIỆN

- Đảng viên

02

- Nghỉ Tết

03

- Chủ Nhật xanh: Tổ chức lao động dọn vệ sinh - ĐV
cổng trường và cầu vượt chào mừng ngày 03/2

04

- Nghỉ Tết

05

- Nghỉ Tết

06

- Nghỉ Tết

07

- Nghỉ Tết

08
09

- Nghỉ Tết. Báo cáo nhanh tình hình, kết quả
hoạt động mừng Đảng mừng Xuân.
- Nghỉ Tết

10

- Nghỉ Tết
1

- Đ.c Hoa

- Chào cờ, khai xuân đầu năm, học chương
trình tuần 21
- Kết thúc niêm yết kê khai tài sản đối với hiệu
trưởng, phó Hiệu trưởng, kế toán. Nộp hồ sơ về
đ.c thanh PGD.
- Trực trường, kiểm tra nền nếp, chuyên đề

- CB, GV, NV

14

- Phân công GV dạy thay cho GV học cảm tình
Đảng và tham gia chương trình văn nghệ Lễ
hội Xuân Yên Tử
- Trực trường, kiểm tra nền nếp, chuyên đề

- Đ.c Mai; Hòa
đi học
- Đ.c Ngọc
- BGH

15

- Sinh hoạt chuyên môn

- Tổ CM

17

- Chủ Nhật xanh

- GV khối 2,3

18

- Chào cờ
- Kiểm tra nội bộ
- Kiểm tra nội bộ

- BGH
- BKTNB
- BKTNB

- Nộp báo cáo tháng 2
- Kiểm tra nội bộ
- Kiểm tra nội bộ

- HT
- BKTNB
- BKTNB

22

- Kiểm tra nội bộ
- Sinh hoạt chuyên môn

24

- Chủ Nhật xanh

- BKTNB
- Tổ CM
- GV khối 4,5

25

- Chào cờ

- CB, GV, NV

11

12
13

19
20
21

- Thư ký, đ.c
Lan
- BGH

27

- Trực trường, kiểm tra nền nếp, chuyên đề
- BGH
- Duyệt chương trình hoạt động ngoài giờ lên
lớp tham gia cấp thành phố.
- BGH
- Trực trường, kiểm tra nền nếp, chuyên đề

28

- Họp giao ban CBQL

26

- BGH

Ghi chú:
Chủ Nhật xanh: do tổ trưởng chuyên môn phân công từ 4- 5 giáo viên trong tổ.
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.
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
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3

