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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Sóc Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2023 
1. Dạy học theo Thời khóa biểu:  

- Thực hiện nghiêm túc theo KHGD của bộ môn;  

- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp, bám sát đối tượng học sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát 

tránh để tình trạng dã đám sau Tết Nguyên đán. 

2. Dự giờ, thăm lớp:   

Dự giờ đột xuất của BGH, Tổ trưởng, Nhóm trưởng bộ môn: Theo KHCM tuần. 

3. Vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành – Báo giảng điện tử: 

- Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu ngành theo kế hoạch, kết thúc tháng 02, điểm 

thường xuyên đạt 30% đầu điểm; 

- Các môn học có chuyên đề học tập khối 10 có thêm 01 đầu điểm chuyên đề vào 01 đầu điểm 

thường xuyên; 

- Cập nhật báo giảng điện tử trên cơ sở dữ liệu ngành, nhà trường kiểm tra vào thứ 3 hàng tuần. 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

- Tuần 23, 24, 25 (Từ 06/02 – 26/02/2023: 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; 

- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngoại khóa theo kế hoạch; 

- Các bộ môn ra đề cương, thống nhất nội dung và ma trận đề kiểm tra GK II; hoàn thành và gửi 

học sinh trước ngày 19/02/2023; 

- Các bộ môn triển khai nghiên cứu các bộ SGK lớp 11 (theo đường link đã gửi tổ trưởng) để đề 

xuất bộ sách sử dụng cho năm học 2023-2024. 

5. Công tác chuẩn bị thi GVDG cấp Thành phố: 

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tập trung vào việc thử nghiệm các kỹ thuật dạy học và triển khai 

vào các tiết dạy thử nghiệm; 

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao 

chất lượng giảng dạy, giáo dục học tại nơi GV công tác’. 

- 13/02/2023 : Bốc thăm Lịch thi GVDG cấp Thành phố môn Sinh học, Lịch sử. 
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6. Công tác bồi dưỡng HSG khối 10, 11:  

- Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng và thành lập đội tuyển HSG khối 10, khối 11 cho kỳ thi 

Olympic cụm trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh; Mỗi môn lựa chọn 02 học sinh đi thi (Tập 

trung nâng cao chất lượng đội tuyển tham gia thi Olympic).  

- Các buổi dạy bồi dưỡng, GV ghi Sổ đầu bài tại văn phòng. GV dạy bồi dưỡng tại các phòng 

Thực hành Hóa học, Thực hành Vật lí, Thực hành Sinh học và Tiếng Anh. 

7. Công tác kiểm tra nội bộ: 

- 22/02/2023 (Thứ 4):  Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn học kỳ 2 và Công tác GVCN ; 

- Tuần 24: Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục theo Kế hoạch Kiểm tra nội bộ ; 

- Lưu ý: Đối với công tác kiểm tra hoạt động giáo dục của giáo viên, các đ/c có lịch kiểm tra 

vào tháng 3, tháng 4/2023 có thể đăng ký chuyển sang tháng 2/2023. 

8. Công tác chuẩn bị ôn tập thi TN THPT 2023: 

- Thời gian ôn tập: 27/02 – 30/6/2023 (18 tuần); 

- Các bộ môn xây dựng Kế hoạch ôn tâp tập, chỉ tiêu phấn đấu của bộ môn; 

- Xây dựng bộ tài liệu ôn tập thi: Bám theo nội dung thi TN THPT 2022; đảm bảo mức độ nhận 

biết tối thiểu đạt chỉ tiêu của bộ môn. Tài liệu được sử dụng trong giai đoạn ôn tập; 

- Hạn cuối hoàn thành Kế hoạch, Tài liệu ôn tập và Chỉ tiêu phấn đấu của các bộ môn : Trước 

ngày 26/02/2023. 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

Lê Hồng Quang 


