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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2022 
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. Thi/chọn Giáo viên dạy giỏi: 
- Thi GVDG thuộc 3 môn Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân; 
- Chuẩn bị cho cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Cụm Sóc Sơn – Mê Linh; 

5. 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. 

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 
- Tuần 10: Đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra Giữa học kỳ 1; Thảo luận chuyên 
đề theo bộ môn; Ra đề cương kiểm tra cuối học kỳ 1; Dạy tiết minh họa theo đăng ký của 
các tổ/bộ môn. 
- Tuần 11: 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; 
- Thống nhất ma trận đề, nội dung kiểm tra học kỳ 1; 
- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngoại khóa theo kế 
hoạch. 

7. Kiểm tra hồ sơ Nghề phổ thông: Dự kiến 23/11/2022; 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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