
   

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 22 
( 30/01 - 05/02/2023)  

1. Hoạt động dạy học: 

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

- Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu ngành; 

- Cập nhật báo giảng điện tử, rà soát PPCT học kỳ 2 trên cơ sở dữ liệu ngành (Nếu có 

điều chỉnh, bổ sung, báo đ/c Quang để hoàn thiện). 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

- 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; 

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

hoạch.  

4. Công tác 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 nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

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

5. Công tác bồi dưỡng đội tuyển  

- 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. 

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

7. Nhắc việc:  

- Các đ/c tổ trưởng thống kê dạy thay tháng 01/2023: Từ 01/01 đến 28/01/2023 và gửi đ/c 

Quang, hạn cuối: ngày 05/02/2023. 

 
 Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Hồng Quang 


