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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2022 

1. Kế hoạch đầu năm: Rà soát hoàn thiện Kế hoạch dạy học, Kế hoạch bài dạy, Kế hoạch 
hoạt động, Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên, Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học 
sinh yếu, Kế hoạch ôn thi TN THPT 2023 đảm bảo phù hợp với kế hoạch của nhà trường, 
cụm và Sở Giáo dục.  

2. Dạy học theo Thời khóa biểu: Đảm bảo đúng nội quy, quy định của nhà trường. 
3. Dự giờ thăm lớp: 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp và tích cực tham gia Hội giảng chào mừng ngày lễ, ngày 
kỷ niệm của tháng; 
- Dự giờ đột xuất của BGH, Tổ trưởng, Nhóm trưởng bộ môn. 

4. Vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành: 
- Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu ngành; 
- Chú ý: Tiến độ nhập điểm theo kế hoạch. 

5. Thi/chọn Giáo viên dạy giỏi: 
- Thi/chọn 03 giáo viên thuộc 3 môn Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân; 
- Chuẩn bị cho cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Cụm; 

6. Bồi dưỡng học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố:  
- 06/10/2022: Kết quả thi Học sinh giỏi Thành phố; 
- Bồi dưỡng học sinh thi đội tuyển Thành phố (nếu có) 

7. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 
- Tuần 6: Thảo luận chuyên đề theo bộ môn; Ra đề cương kiểm tra giữa học kỳ 1 (các 
môn không thi chung: kiểm tra theo KHDH; các môn thi chung: kiểm tra vào Tuần 9) 
- Tuần 7: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; 
- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề (nếu có). 

8. Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 1: 
- Thời gian: Dự kiến 12/10/2022; 
- Hồ sơ: Hồ sơ chuyên môn, Hồ sơ chủ nhiệm. 
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