KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3
NĂM HỌC: 2018-2019

Chủ điểm: Tiến bước lên đoàn
Ngày chủ điểm :
- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Công tác
A. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
- Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục HS về truyền thống vẻ vang của Đoàn.
- GD học sinh lòng hào hiệp, dũng cảm, ý thức phấn đấu vươn lên. Rèn luyện học sinh tính khẩn
trương, tác phong nhanh nhẹn khi tham gia các hoạt động tập thể
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS/HCM (Văn nghệ)
- Tiếp tục giáo dục HS thực hiện tốt ATGT, ANTT, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn tài sản
chung. Tiếp tục trang trí lớp học thân thiện.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm truyền thống phụ nữ Việt Nam ngày 08/3, 26/3
- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Thể hiện tinh thần
trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công.
- Tích cực trong phong trào trồng, chăm sóc cây xanh.
- Triển khai các văn bản pháp luật
B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐÔNG GIÁO DỤC
I. DẠY VÀ HỌC
1. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN
- Công văn số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ tổ chức bồi
dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV MN, TH, THCS
đối với trường CĐSP Ninh Thuận
1. DẠY VÀ HỌC
- Thực hiện chương trình từ tuần 27→30.
- GVBM tăng cường kiểm tra vào điểm, rà soát lại việc thực hiện quy chế chuyên môn. Rà các
loại hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện nghiêm túc việc mượn và sử dụng TBDH
- Tổng kiểm tra hồ sơ cá nhân GV
- Rà soát hồ sơ tổ chuyên môn.
- Xét duyệt SKKN
2. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM
- Tiếp tục thực hiện dạy phụ đạo học sinh yếu kém.
3. DẠY THÊM-HỌC THÊM
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm học thêm.
4. TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03
- Biện pháp nâng chất lượng môn Toán, Văn
5. THỰC HIỆN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC
- Tiếp tục thực hiện đổi mới việc ra đề kiểm tra.
- Tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, dạy học theo hướng phát huy năng lực học
sinh
6. PHỔ CẬP GIÁO DỤC
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động HS bỏ học ra lớp, đảm bảo duy trì sĩ số, hạn chế tình
trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động HS bỏ học ra lớp, đảm bảo duy trì sĩ số
- Lập danh sách học sinh bỏ học, học sinh chuyển đi khỏi địa phương trình UBND xã xác nhận.
II. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH:
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Công tác
1. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM:
- Giáo dục học sinh mục A
- Tiếp tục chấn chỉnh lại nề nếp và tác phong HS
- Tăng cường công tác chủ nhiệm, đảm bảo duy trì sĩ số, chấn chỉnh nề nếp tác phong HS. Xây
dựng tốt nề nếp lớp học, ý thức tự quản.
- Tham gia tổng duyệt vào ngày 16/3 và Hội diễn văn nghệ vào ngày 23/3
- Phát phiếu liên lạc đợt 3 cho học sinh
- Nhắc nhở HS hoàn thành các khoản tiền của HKII
- Đôn đốc học sinh tham gia BHYT.
- Nhắc nhở lớp thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây trồng, vệ sinh, trang trí lớp.
2. BAN GIÁM HIỆU:
- Chỉ đạo tổ chức tổng duyệt và công diễn văn nghệ
- Rà soát lại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn
- Họp Hội đồng tháng 3.
- Tổ chức sơ kết Đợt 3
- Chỉ đạo các tổ kiểm tra hồ sơ giáo viên
3. PHỐI HỢP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
- Họp Ban đại diện Cha mẹ HS đột xuất.
III. GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP
1. GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
- HS lớp 8 tham gia thi nghề tại trường.
2. HƯỚNG NGHIỆP
- Lớp 9: Dạy và học hướng nghiệp chủ đề 8: “Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.
IV. GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, LỒNG GHÉP:
- Tiếp tục lồng ghép giáo dục môi trường, tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỹ năng sống, … trong tiết
dạy và trong các hoạt động ngoại khóa.
C. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG.
1. Học tập và làm theo tấm gương của Bác: Nâng cao chất lượng giờ giảng, nâng cao năng lực sư
phạm.
2. Vận động CB, GV, NV và học sinh tích cực tham gia ủng hộ văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng
ước mơ”.
3. Vận động học sinh tích cực duy trì sĩ số, có ý thức tự giác học tập. Chú trọng công tác đổi mới
đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
D. CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA NỘI BỘ:

- Kiểm tra công tác quản lý
- Kiểm tra công tác tài chính, tài sản
E. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ
1. ĐỘI THIẾU NIÊN
- Phối hợp Đoàn TN, Văn thể tổ chức đội viên tham gia duyệt và công diễn Văn nghệ.
- Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh nề nếp tác phong HS; TD sáng.
- Kiểm tra trang trí lớp và bồn hoa.
- Tổng kết các phong trào chuẩn bị sơ kết đợt III.
2. ĐOÀN THANH NIÊN
- Tổ chức sinh hoạt ôn Truyền thống Đoàn TN/CSHCM
- Liên hệ xã đoàn tổ chức kết nạp đoàn cho HS.
- Hỗ trợ Đội trong các phong trào (Văn nghệ)
3. BAN VĂN NGHỆ-TDTT
❖ VĂN NGHỆ:
- Tổ chức tổng duyệt và công diễn văn nghệ
- Tham mưu BGH và lên kế hoạch tổ chức văn nghệ.
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Công tác
❖ TDTT:
- Tập luyện cho học sinh tham gia Đại hội điền kinh cấp Tỉnh.
4. CHỮ THẬP ĐỎ, Y TẾ
- Tăng cường công tác kiểm tra căn tin.
- Nộp quỹ hội cho Huyện hội.
- Tổ chức kiểm tra vệ sinh cá nhân, lớp học.
F. CÔNG TÁC KHÁC
1. THIẾT BỊ
- Sắp xếp lại hồ sơ phòng thiết bị
- Chấn chỉnh bổ sung các loại hồ sơ thiết bị còn thiếu (nếu có)
- Kiểm tra lại việc lưu bài thực hành.
2. VĂN PHÒNG
- Kiểm tra học bạ học sinh
- Rà soát lại sổ theo dõi chuyển trường, sổ chuyển đi, chuyển đến, các loại hồ sơ VP.
3. KẾ TOÁN
- Tiến hành làm báo cáo quyết toán Ngân sách Quý I/2019
- Hoàn thành các chứng từ chi tháng 3
4. THƯ VIỆN
- Giới thiệu danh mục sách viết về phụ nữ và Đoàn Thanh niên
- Hướng dẫn sử dụng sách chuẩn bị ôn tập, thi HK II.
- Đôn đốc, đẩy mạnh phong trào đọc sách của học sinh
5. BẢO VỆ
- Tăng cường công tác bảo vệ tài sản
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Xuân Hải, ngày 01/3/2019
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Trang

