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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 2 
( 12/9-18/9/2022)  

1. Dạy học theo Thời khóa biểu: Trước khi thực hiện tiết dạy, giáo viên bộ môn cần chú ý 

và quán triệt việc thực hiện chuyên cần; việc vệ sinh lớp học và việc thực hiện nội qui của 

học sinh. 

2. Bồi dưỡng học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố:  

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi Học sinh giỏi theo kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn;  

- Mỗi môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh) chọn 

02 học sinh tham gia thi. 

3. Họp tổ và Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

- Thời gian: 15h30, ngày 14/9/2022; 

- Họp tổ: Lấy ý kiến thành viên tổ về Tiêu chí thi đua năm học 2022-2023; 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Thảo luận chuyên đề theo bộ môn. 

4. Báo giảng điện tử trên cơ sở dữ liệu ngành:  

- Các bộ môn hoàn thiện việc lập KHGD theo mẫu, hạn cuối 16/9/2022; 

- Ngày 17/9/2022: Thực hiện báo giảng điện tử, Báo giảng Tuần 3; bổ sung các Tuần 1 và 

Tuần 2. 

5. Nhắc việc: 

- Sổ điểm điện tử: GVBM cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dư liệu ngành; 

- 17h00, ngày 15/9/2022: Hạn cuối nộp Danh sách học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố 

và Kế hoạch giảng dạy bộ môn; 

- Ngày 16/9/2022: Rà soát thông tin học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố; 

- Ngày 17/9/2022: Gửi danh sách học sinh thi Học sinh giỏi Thành phố về Sở. 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2022 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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