
   

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 14 
( 05/12 - 11/12/2022)  

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. Kiểm tra nội bộ: 

TT Giáo viên được 
kiểm tra 

Môn Ngày 
dạy/Thứ 

Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết 
dạy 

Người kiểm 
tra 

1 Trần Văn Hào Công 
nghệ 

08/12/2022 
(Thứ 5) 

11I 
1 
 
2 

Bản vẽ cơ 
khí 

Ôn tập 

Đ/c Quang, đ/c 
Hà CN. 

3. 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 Toán dự chuyên đề bộ môn trực tuyến về “Sinh hoạt chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học” do Sở Giáo dục tổ chức tại phòng Hội đồng: 14h00, ngày 07/12/2022. 

4. Nhắc việc:  
- Ngày 09 – 10/12/2022: Học sinh khối 12 học tập, dã ngoại thực tế tại Mai Châu, những 
học sinh không tham dự sẽ đến trường học theo lịch nhà trường bố trí (Thông báo cụ thể 
vào ngày 07/12/2022 trong buổi họp Hội đồng sư phạm). 
- Ngày 09/12/2022: Học sinh khối 10, 11 học tập, dã ngoại thực tế tại Đền thờ Chu Văn An 
(Hải Dương) và Công viên Rồng (Quảng Ninh), những học sinh không tham dự sẽ đến 
trường học theo lịch nhà trường bố trí (Thông báo cụ thể vào ngày 07/12/2022 trong buổi 
họp Hội đồng sư phạm). 
- Ngày 10/12/2022: Học sinh khối 10, 11 học bình thường theo TKB (các đ/c GVCN khối 
12 có tiết thông báo cho tổ trưởng để phân công dạy thay). 
  

 
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Lê Hồng Quang 


