LỊCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tứ Kỳ năm học 2017-2018
(Bản chính thức)
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Tháng 8/2017
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Các đơn vị hoàn thành việc tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp lần II.
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” bổ ích, ý nghĩa và chuẩn
bị các điều kiện bước vào năm học mới.
Tổ chức khảo sát môn tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm; Chỉ đạo các nhà
trường chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, học sinh và cơ sở vật
chất để dạy thí điểm tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống Giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PCGD-XMC.
Hướng dẫn xây dựng, duyệt kế hoạch hoạt động giáo dục.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018.
Xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện – Thiết bị - Thực hành thí nghiệm năm
học 2017-2018.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nền nếp chuyên môn.
Tháng 9/2017
Các nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017–2018.
Tổ chức duyệt kế hoạch năm học, phân công chuyên môn.
Kiện toàn Hội đồng bộ môn; Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên
trường, cụm trường.
Triển khai Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”.
Kiểm tra trường THCS Hưng Đạo, THCS Hà Kỳ về công tác xây dựng trường
học đạt chuẩn quốc gia.
Ngày 15/9/2017, các trường hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC gửi về Phòng
GD&ĐT.
Cấp giấy phép dạy thêm học thêm đợt I.
Tổ chức kiểm tra PCGD-XMC năm 2017.
Tổ chức Chuyên đề: “Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Toán, Ngữ văn.”
Tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển
học sinh giỏi.”
Kiểm tra các điều kiện dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; Kiểm
tra việc phân công chuyên môn, nền nếp dạy học đầu năm học.

Tháng 10/2017
1. Các đơn vị phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Tổ chức kiểm tra PCGD-XMC năm 2017.
3. Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

4. Hướng dẫn tổ chức Hội thi Thể dục, Thể thao năm học 2017-2018.
5. Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học
2017-2018
6. Tổ chức chấm thi Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”.
7. Kiểm tra nền nếp chuyên môn một số đơn vị.
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Tháng 11/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11.
Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
Tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Cụm, Huyện.
Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Huyện vòng I.
Kiểm tra nền nếp chuyên môn một số đơn vị.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tháng 12/2017
Chỉ đạo các đơn vị ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I.
Tổ chức kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I.
Các đơn vị báo cáo kết quả học kỳ I về Phòng Giáo dục.
Tham gia cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” cấp Tỉnh.
Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
Kiểm tra nền nếp chuyên môn một số đơn vị.
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Tháng 01/2018
Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.
Quy định Bộ tiêu chí đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học
2017-2018
Tổ chức Giải Điền kinh học sinh THCS cấp Huyện.
Tổ chức thi chọn Học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Huyện vòng II.

Tháng 02/2018
1. Chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).
2. Tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Cụm, Huyện.
3. Kiểm tra nền nếp chuyên môn, công tác Thư viện - Thiết bị - THTN.
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Tháng 3/2018
Các đơn vị phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Quốc
tế Phụ nữ (08/3) và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Tham gia thi học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 cấp Tỉnh.
Tham dự Giải Điền kinh học sinh THCS cấp tỉnh.
Tổ chức Chuyên đề: Khung phân phối chương trình dạy ôn thi vào lớp 10 ba
môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

5. Các đơn vị tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào THPT năm học
2017-2018.
6. Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp Cụm, Huyện.
7. Kiểm tra nền nếp chuyên môn ở một số đơn vị.
Tháng 4/2018
1. Chỉ đạo ôn tập cuối năm học, tiếp tục ôn tập cho học sinh khối 9 thi tuyển sinh
vào THPT.
2. Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm.
3. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị.
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Tháng 5/2018
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ôn tập cuối năm học và tổ chức kiểm tra chất lượng
cuối năm học.
Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị.
Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng cuối năm học; kết quả đánh giá, xếp loại
học lực và hạnh kiểm của học sinh; kết quả xếp loại giáo viên, bình xét thi đua;
đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên.
Cấp giấy phép dạy thêm học thêm đợt II.
Các trường duyệt lên lớp lần I.
Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.
Hoàn thiện các báo cáo nộp Sở.
Tháng 6/2018
Tiếp tục chỉ đạo tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9.
Kiểm tra việc tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào THPT.
Tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 THPT đại trà.
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia làm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2018-2018.
Tổ chức cho CB-GV cốt cán tham dự các lớp tập huấn của Sở GD&ĐT.

Tháng 7/2018
1. Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên hè 2018.
2. Tổ chức tuyển sinh đầu cấp.
3. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ

