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 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 3 năm 2019
I. Trọng tâm
Chủ đề tháng 3: “Thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/3”
1. Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, mỗi giáo viên thao giảng 01 tiết
chào mừng ngày 8/3.
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. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc.
5. Thực hiện tốt công tác chuyên môn đón Đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục
6. Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại TH Lê Lợi.
7. Tổ chức cho GV, HS tham gia ngày hội viết chữ và trình bày bài đẹp cấp
thành phố.
II. Lịch cụ thể
NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI
THỰC HIỆN

TUẦN 1: Từ ngày 01 đến hết ngày 03/3/2019

01

03

- Họp giao ban CBQL- HN trực tuyến (8h)
- HT, PHT
- Hoạt động ngoại khóa tại TH Lê Lợi - BGH, GV được
(13h30p)
phân công trực
tiếp.
- Toàn trường buổi chiều nghỉ họp nhà
trường
- Chủ Nhật xanh (8h: dọn vệ sinh, quét sơn
lót bốt điện sau trường; dọn vệ sinh cầu vượt,
hai bên cổng trường, công trình chào mừng
26/3)
- Sinh hoạt chi bộ tháng 3, lồng ghép sinh
hoạt chuyên đề quý I/2019, trao QĐ chính
thức cho đ.c Nguyễn Thị Hiền

- Đoàn thanh
niên (Đ.c Linh
chỉ đạo)
- Đảng viên

TUẦN 2: Từ ngày 04 đến hết ngày 10/3/2019
04

- Chào cờ, triển khai một số hoạt động tháng
3 chào mừng 8/3 và 26/3
1

- Toàn trường

- Họp nhà trường tháng 3

- CB, GV, NV

05

- Họp đánh giá kết quả các lớp học kỹ năng
sống cùng đại diện công ty SepViet
- Họp xét hồ sơ nâng lương 6 tháng đầu năm
2019

06

- Trực trường

- BGH, GĐ CT,
GVCN, GVGD
- Hội đồng xét
NL trường YT
- BGH

07
08
10

11

- Gửi danh sách học sinh đăng ký tham gia - Đ.c Hoa (PHT)
thi hùng biện Tiếng Anh do trung tâm Selton
tổ chức
- Sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm ngày 8/3
- Các tổ CM
- Thu, nộp sáng kiến kinh nghiệm (trường)
- Đ.c Hoa (PHT)
- Tổ văn phòng,
- Chủ Nhật xanh
BGH
TUẦN 3: Từ ngày 11 đến hết ngày 17/3/2019
- Chào cờ
- Toàn trường

13

- Xét, nộp hồ sơ “Vì sự nghiệp giáo dục” - Đ.c Hoa (PHT)
(Đ.c Thanh – PGD nhận)
- Đ.c Hoa (PHT)
- Nộp SKKN (PGD- đ.c Thanh nhận)

14

- Trực trường

- BGH

15

- Sinh hoạt chuyên môn

- Các tổ CM

17

- Chủ Nhật xanh

- Tổ 1

18

TUẦN 4: Từ ngày 18 đến hết ngày 24/3/2019
- Toàn trường
- Chào cờ

12

20

- Duyệt, nộp hồ sơ đăng ký thi tổng phụ trách - PHT, TPT
giỏi cấp thành phố
- BGH
- Trực trường, kiểm tra chuyên đề

21

- Trực trường, kiểm tra chuyên đề

19

22
24

- BGH

- Tham gia ngày hội viết chữ và trình bày bài - BGH, GV, HS
đẹp cấp thành phố
- Chủ Nhật xanh
- Tổ 2,3
- Đoàn đại biểu HS chúc mừng Đại hội HLH - PHT, TPT, HS
TN phường Yên Thanh
TUẦN 5: Từ ngày 25 đến hết 31/3/2019

25

- Chào cờ

- Toàn trường

26

- Kiểm tra nội bộ

- BKTNB
2

- Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe

- Toàn trường

- BKTNB
- Đ.c Linh kiểm
tra, báo cáo về
- Thu, nộp BDTX (đăng THKN)
Hiệu trưởng
- Kiểm tra nội bộ
- BKTNB
- Họp giao ban CBQL
- HT, PHT
- Sinh hoạt chuyên môn (có nội dung rút kinh - Tổ CM
nghiệm và triển khai thực hiện kết luận sau
kiểm tra của PGD)
- Tổ 4,5
- Chủ Nhật xanh
- Kiểm tra nội bộ

27

28
29
31

Ghi chú:
Lịch kiểm tra của Phòng Giáo dục theo kế hoạch trong tháng 3, nhà trường sẽ
gửi thông báo khi có thông báo của Phòng Giáo dục.
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

3

