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THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 5 năm 2019 

* Trọng tâm:  

- Kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập; 

- Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học;  

- Đánh giá xếp loại viên chức, lao động; Xét duyệt thi đua năm học 2018-2019; 

- Tổng kết năm học 2018-2019; Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. 

Ngày Nội dung hoạt động Ngƣời thực hiện 

02-04/5 Rà soát thực hiện chương trình dạy học Huyên môn 

03/5 Họp giao ban công tác tháng 5 Toàn thể HĐ 

04/5 Họp giao ban tháng 5/2019 tại PGD Hiệu trưởng 

05/5 Tham dự vòng Chung kết Hội thi đọc và giới thiệu về lịch sử 

quê hương Đông Triều năm 2019 

BGH + HS tham gia 

hội thi 

06-08/5 Tham gia tập huấn triển khai thí điểm đánh giá trẻ em biết bơi 

và kĩ năng phòng chống đuối nước năm 2019 

Đ/c Huy 

06-11/5 - Kiểm tra môn Tin học và phần nói của môn Tiếng Anh. 

 - Tự đánh giá và đón đoàn kiểm tra đánh giá của Phòng 

GD&ĐT về “Môi trường học đường” năm học 2018-2019. 

- Giáo viên  

- BGH và Bộ phận 

Văn phòng 

10/5 - Kiểm tra kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.  

- Chấm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 

- Chuyên môn  

- HĐ chấm SKKN 

13-15/5 Kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019 CBGVNV - HS 

16-17/5 Tham gia “Ngày hội Tiếng Anh” cấp thị xã năm 2018-2019. Chuyên môn, HS 

17-18/5 - Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá 

chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đánh giá viên chức, lao 

động năm học 2018-2019.  

- Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua năm học 2018-2019 

 

 

CBGVNV 

19-21/5 Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2018-2019 nộp về PGD CBGVNV 

22/5 Tham gia Hội thi “Họa mi vàng” cấp thị xã năm 2019. Học sinh, TPT, GV 

24/5 Hoàn thành chương trình dạy học năm học 2018-2019 Chuyên môn 

24-25/5 Họp Ban đại diện CMHS trường và họp CMHS các lớp CBGVNV 

27-29/5 Phối hợp hội CMHS tổ chức cho học sinh báo công Bác. CBGVNV, HS 

30/5 Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương CBGVNV, HS 

30-31/5 Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh hoàn 

thành chương trình tiểu học 

BGH, GV 

31/5 Các bộ phận kiểm kê CSVC bàn giao với bảo vệ trường BGH, GV, NV 

       

Nơi nhận:             HIỆU TRƢỞNG 

- CB, GV, NV (t/h);  

- Trang TTĐT trường; 

 - Lưu VT.         

                                                                                         Trần Văn Toán 
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