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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2022 
1. Dạy học theo Thời khóa biểu: Đảm bảo đúng nội quy, quy định của nhà trường. 
2. Dự giờ, thăm lớp: 

- Tích cực tham gia Hội giảng chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; 
- Dự giờ đột xuất của BGH, Tổ trưởng, Nhóm trưởng bộ môn: Theo KHCM theo tuần. 

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

4. Kiểm tra nội bộ:  
- Các bộ môn tiến hành kiểm tra giáo viên theo kế hoạch Kiểm tra giáo viên; 
- Các tổ kiểm tra chủ động theo kế hoạch Kiểm tra nội bộ. 

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 
- Tuần 15: Rà soát công tác xây dựng ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án cuối học kỳ 1. 
- Tuần 16: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy tiết minh họa 
theo đăng ký của các tổ/bộ môn, rút kinh nghiệm sau giờ dạy minh họa; 
- Rà soát phân công chuyên môn và Kế hoạch giáo dục Học kỳ 2 (Chỉnh sửa, bổ sung); 
- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngoại khóa theo kế 
hoạch. 

6. Kiểm tra cuối học kỳ 1: 
- Thời gian: Tuần 15 (từ ngày 12-17/12/2022) đối với các môn không kiểm tra chung, 
Tuần 16 (từ 19-23/12/2022) đối với các môn kiểm tra chung. 
- Chi tiết: Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra chung của nhà trường (dán Bảng tin phòng 
Hội đồng). 

7. Công tác bồi dưỡng HSG khối 10, 11:  
- Các tổ có các bộ môn thi Olympic Cụm lập Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng HSG khối 
10, 11.  
- Triển khai công tác bồi dưỡng HSG khối 10, khối 11 theo kế hoạch nhằm tạo nguồn lực 
sẵn sàng cho kỳ thi Olympic cụm trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh; 
- Hạn nộp kế hoạch: 14/12/2022 (Thứ 4). 

8. Thi Nghề phổ thông: Từ ngày 25/12/2022; 
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