SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THẠNH MỸ TÂY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/KH-THPT.TMT

Châu Phú, ngày 26 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 3 năm 2018
THỜI GIAN
Lúc 14 giờ 30 phút,
ngày 03/3/2018
Ngày 08/3/2018
Lúc 15 giờ 35 phút,
ngày 10/3/2018
Ngày 14/3/2018
Lúc 15 giờ 35 phút,
Ngày 17/3/2018

NỘI DUNG
- Họp toàn thể công chức, viên chức, nhân viên lần
thứ 3 năm học 2017 – 2018.
- Học sinh tham dự tư vấn tuyển sinh do Đại học An
Giang tổ chức tại THPT Châu Phú.
- Tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018.
- Thi năng lực : phần thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp
trường năm học 2017 – 2018.
Dự họp xét duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018 –
2019, tại HT. Sở GD&ĐT.
Họp Ban chỉ đạo Ôn thi THPT quốc gia năm 2018.
Thành phần : BGH, TT-TP.CM, Chủ tịch CĐCS, Bí
thư (Đoàn trường,CĐGV), GVCN 12,GVBM khối 12.

Ngày 24/3/2018

Tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 25/3/2018

Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931- 26/3/2018).

GHI CHÚ
Công chức, viên
chức, nhân viên
Đ/c Trí- PHT
Học sinh 12
BCH Công đoàn
Theo kế hoạch
Đ/c Hai - HT
Theo Quyết định
Đảng viên ; Tổ
trưởng chuyên môn
Đoàn trường

1. Công việc trọng tâm trong tháng:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3và Ngày thành lập Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2018.
- Tham dự Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XVIII/2018.
- Nộp sáng kiến, cải tiến dự thi cấp tỉnh.
- Hướng dẫn thuyên chuyển năm 2018 và nộp hồ sơ xin thuyên chuyển của công chức, viên
chức năm 2018 về Sở.
- Ban hành Quyết định thành lập Ban tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018.
- Tiếp tục triển khai thu thập minh chứng thực hiện công tác tự đánh giá. Phụ trách : các
nhóm công tác, Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường, Bí thư CĐGV.
2. Hoạt động chuyên môn:
- Tham dự tập huấn ôn thi THPT quốc gia năm 2018: theo kế hoạch số 24/KH-SGDĐT ngày
09/02/2018 của Sở GDĐT An Giang. Phụ trách: đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – PHT.
- Triển khai kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ II (2017-2018).
- Tháng bộ môn Tiếng Anh: tháng 3/2018. Phụ trách: Tổ trưởng tiếng Anh.
- Tiếp sinh hoạt Hội đồng bộ môn Lịch Sử tại đơn vị. Phụ trách trực tiếp: cô Thùy, Cô Khiêm;
cùng giáo viên trong tổ.
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- Giáo viên hoàn thành việc viết sáng kiến kinh nghiệm để tổ chức xét duyệt cấp trường và
nộp dự thi cấp tỉnh (tháng 3/2018).
- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường: thi phần thi lý thuyết (ngày 10/3/2018).
3. Hoạt động ngoài giờ:
- Tổ chức vận động học sinh ra lớp sau Tết nguyên đán. Phụ trách : đồng chí Lê Thị Kim
Phụng – PHT, GVCN các lớp có học sinh bỏ học.
- Tổ chức trồng bổ sung cây xanh trong khuôn viên trường học và hoa kiểng ; cải tạo cảnh
quan sư phạm trường học.
- Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự, nề nếp học sinh sau Tết ; công tác vệ sinh trường lớp.
- Tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học – thi THPT quốc gia năm 2018 (Theo Quyết định).
- Tham dự Hội Khỏe Phù Đổng, ANQP cấp tỉnh (các môn có đăng ký).
4. Tài chính – tài sản :
- Tổ chức kiểm tra tài chính giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017. Theo Quyết định.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo quản cơ sở vật chất ; tiết kiệm và an toàn trong sử dụng.
5. Công tác kiểm tra nội bộ :
- Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Tiêu chuẩn 3): 1/3 giáo viên Toán, TDTT-QPAN.
- Kiểm tra thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chuyên đề của Tổ chuyên môn: 01
Giáo viên tiếng Anh. Tổ trưởng tiếng Anh.
- Tiếp các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các Phó hiệu trưởng ;
- Tổ chuyên môn;
- Tổ Văn Phòng;
- Đoàn thể của trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Đặng Văn Hai
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