
 

 THÔNG BÁO 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 

 
 * Trọng tâm công tác tháng 8/2019: 

- Tham dự  lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2019. 
- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019. 
- Tựu trường và thông báo thời gian học chính thức. 
- Chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020. 

Ngày Nội dung công tác Người thực hiện 
01/8 - GV trả phép -  họp phân công nhiệm vụ - CB, GV, NV 

02/8-03/8 - Lao động vệ sinh trường lớp. - Hiệu trưởng, CB, GV, NV 

05/8-06/8 
- Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá định kỳ 
các môn học và hoạt động giáo dục theo TT22 
tại Vĩnh Khê. 

-  CBQL- GV 

07/8 

 
- Tập huấn giáo dục học sinh khuyết tật học hòa 
nhập. 
 

-  CBQL- GV 
 

8/8 
- Tập huấn phương pháp dạy học tích cực  trường 
TH Vĩnh Khê. 

- CBQL, GV toàn trường 

9/8 
- Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học môn 
Âm nhạc 
 

- CBQL, GV ÂN 

10/8 
- Tập huấn Phương pháp quản lý và tổ chức các 
hoạt động thư viện trường TH tịa Vĩnh Khê 

- BGH,  Nhân viên Thư viện 
 

13/8 
- TTaapj huấn công tác tổ chức HĐGDNGLL tại 
Vĩnh Khê 

- PHT, GV cốt cán, GV ÂN 

14/8 
- Tập huấn sử dụng phòng học trải nghiệm Vĩnh 
Khê 

- Phó HT, GV cốt cán 

15 /8 - HS tựu trường - BGH- GV- HS 

16/8 
- Tập  huấn công tác quản lý. (Tại trường TH 
Vĩnh Khê) 

- BGH, GV 

28/8 
- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019
triển khai KH năm học 2019-2020. 

- HT, CTCĐ 

27/8-31/8 

- Các lớp lao động vệ sinh trong và ngoài nhà 
trường;  
- Học nội quy trường lớp 
- Các bộ phận chuẩn bị cho khai giảng năm học 
mới 

- CB, GV, NV, HS 

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
 TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

Số: 244/TB-THNVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đông Triều, ngày 14  tháng 8  năm 2019 



 Ghi chú: 

 - Ngoài lịch công tác nêu trên CB, GV, NV của trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ 
chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND phường Mạo Khê; Phòng GD&ĐT thị xã, UBND 
thị xã; Sở GD&ĐT... 

 - Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của Ban Giám hiệu cán bộ, giáo 
viên, nhân viên truy cập qua địa chỉ sau: http://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac/-
/CAL/51800/truong-th-nguyen-van-cu.html  
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT TX ĐT (b/c); 
- Trang thông tin điện tử trường; 
- Các tổ CM; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Ngô Thị Ninh 
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