
 
   

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 29 
( 20/03 - 26/03/2023)  

1. Hoạt động dạy học: 

- Thực hiện theo KHDH của bộ môn và TKB; ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2; 
- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp; quản lý và bám sát đối tượng học sinh trong tiết dạy. 

2. Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn: 

- Tiếp tục chủ động triển khai sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; 
- Tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo các bước, khi dạy tiết 
minh họa đăng ký với đ/c Quang vào thứ 7 trước tuần thực hiện tiết dạy; 
- Xây dựng và lập kế hoạch tổ chức chuyên đề, ngoại khóa của tổ, bộ môn. 

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

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tiếp tục tập trung vào việc xây dựng kế hoạch các tiết dạy và dạy 
thử nghiệm các tiết trong giới hạn bốc thăm thi; Tiếp tục chỉnh sửa, tập dượt báo cáo đối với nội 
dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học tại nơi 
GV công tác’; 
- 15h30, ngày 22/3/2023 (Thứ 4): Họp GV thi GVDG cấp Thành phố môn Sinh học, Lịch sử. 
Thành phần: GV dự thi, nhóm trưởng bộ môn thi, tổ trưởng có môn thi, BGH. 

4. Công tác kiểm tra nội bộ:  
 

TT Giáo viên dạy Môn 
Ngày 

dạy/Thứ 
Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết dạy 

1 Nguyễn Thị Thúy Lịch sử 22/03/2023 
(Thứ 4) 

12C 1 
2 

Bài 23 

(Khuyến khích các đ/c không có tiết dự giờ cùng tổ kiểm tra) 
 

5. Nhắc việc: Ngày 25/03/2023 (Thứ 7), tổ chức hoạt động ngoại khóa cả ngày. 
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Lê Hồng Quang 


