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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Các trường tiểu học và THCS t p trung học
19/8/2019
sinh theo ho ch c nhà trường

Theo Hư ng d n số
05/HD-PGDĐT
19/7/2019

Các trường mầm non, m u giáo t p trung
26/8/2019 học sinh theo
ho ch c nhà trường; các
trường tiểu học và THCS thực học.

Theo Hư ng d n số
05/HD-PGDĐT
19/7/2019

Trong tháng:
- Tổ chức các ho t động ỷ niệm Cách m ng Tháng Tám và ngày sinh
Ch tịch Tôn Đức Thắng
- Triển h i thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm
2019.
- Tổ chức Hội nghị Tổng

t năm học

- Hư ng d n thực hiện nhiệm vụ năm học
học và THCS

-2019.
9-

- Hư ng d n thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học

c

mầm non, tiểu

9-2020.

- Hư ng d n thực hiện nhiệm vụ Thư viện - Thi t bị năm học
- Tổng

9-2020.

t ho t động Hội đồng bộ môn tiểu học và THCS

- Khảo sát cơ sở v t chất, thi t bị cho Chương trình giáo dục mầm non và
giáo dục phổ thông gi i đo n
-2025.
- Ti p tục th m gi các l p t p huấn, bồi dưỡng hè do Sở GDĐT tổ chức
- Báo cáo tình hình chuẩn bị h i giảng năm học m i
- Theo dõi tình hình huy động học sinh và báo cáo số liệu học sinh huy
động về Văn phòng HĐND-UBND huyện, Sở GDĐT
- Hư ng d n các trường báo cáo cơ sở dữ liệu giáo dục đầu năm học
2019-2020.
Công tác kiểm tra:
- Kiểm tr công tác tự đánh giá theo Thông tư số /
/TT-BGDĐT
ngày
tháng năm
quy định về iểm định chất lư ng giáo dục và công

nh n đ t chuẩn quốc gi t i các trường THCS (Trường THCS Đ Phư c,
Trường THCS Khánh Bình và Trường THCS TT An Phú)
- Kiểm tr công tác tự đánh giá theo Thông tư số /
/TT-BGDĐT
ngày
tháng năm
B n hành quy định về iểm định chất lư ng giáo dục
và công nh n đ t chuẩn quốc gi đối v i trường tiểu học (B Khánh Bình, B
Quốc Thái, A Nhơn Hội, C Đ Phư c)
- Kiểm tr việc thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm
9 và công tác chuẩn bị h i giảng năm học m i
Lịch tiếp dân của Trưởng phòng GDĐT: Thứ Sáu hàng tuần /
Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND huyện;
- LĐ và CV Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, TH
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