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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
      TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 12 
( 21/11 - 27/11/2022)  

1. Hoạt động dạy học: 
- Dạy học theo TKB, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học; 
- Báo giảng và vào điểm thường xuyên đúng tiến độ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. 

2. Công tác chuẩn bị cho Hội thi GVDG cấp Cụm trường Sóc Sơn – Mê Linh: 
- Bộ môn và nhóm hỗ trợ xây dựng tiết dạy thi; 
- Tiến hành dạy thử nghiệm; 
- Bộ môn dự, đóng góp cho người dạy và cùng xây dựng kế hoạch tiết dạy chi tiết; 
- Tiếp tục dạy thử nghiệm và bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tiết dạy; 
- Bộ môn và nhóm hỗ trợ cho GV đi thi chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch 
tiết dạy và trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ cần thiết ... 

3. Kiểm tra nội bộ: 

TT Giáo viên được 
kiểm tra 

Môn Ngày 
dạy/Thứ 

Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết 
dạy 

Người kiểm 
tra 

1 
Nguyễn Đình 
Trọng GDTC 

24/11/2022 
(Thứ 5) 

11 G, I 2, 3 
Nhảy cao –
TTTC  

Đ/c Quang, đ/c 
Hải, đ/c Dũng. 

2 
Dương Thị Thanh 
Tâm Toán 

25/11/2022 
(Thứ 6) 

12A 3, 4 
Phương 
trình mũ, 
logarit 

Đ/c Quang, đ/c 
Nam, đ/c 
Hương (Toán). 

4. Thi KHKT: 
- Ngày 23/11/2023: Hoàn thiện hồ sơ thi KHKT cấp cụm trường Sóc Sơn – Mê Linh; 

      - Ngày 26/11/2022: Thi KHKT cấp cụm trường Sóc Sơn – Mê Linh. 
5. Sinh hoạt tổ chuyên môn:  

- Các bộ môn chưa thực hiện tiết dạy minh họa của sinh hoạt chuyên môn theo hướng 
nghiên cứu bài học, tiếp tục xây dựng và triển khai tiết dạy minh họa vào các tuần tiếp theo.  

- Bộ môn thống nhất nội dung ra đề Kiểm tra cuối học kỳ 1, ra đề cương, ma trận và phân 
công ra đề. Gửi đề cương ôn tập cho học sinh, hạn cuối 26/11/2022 (Thứ 7). 

6. Nhắc việc: Các đ/c có lịch Kiểm nội bộ tháng 11 hoàn thiện đăng ký 2 tiết dạy trên 
bảng tin phòng Hội đồng. Trước khi đăng ký, tham khảo lịch với tổ trưởng tổ kiểm tra. 

 
 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Lê Hồng Quang 


