
   

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 15 
( 12/12 - 18/12/2022)  

1. Hoạt động dạy học: 
- Dạy học theo TKB, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dạy học; 
- Báo giảng và vào điểm thường xuyên đúng tiến độ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. 

2. Kiểm tra nội bộ: 

TT Giáo viên được 
kiểm tra 

Môn Ngày 
dạy/Thứ 

Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết 
dạy 

Người kiểm 
tra 

1 Nguyễn Thị Hà Tin 
học 

15/12/2022 
(Thứ 5) 

11C 3 
4 

Chương 
trình con (2 

tiết) 

Đ/c Quang, đ/c 
Hằng, đ/c Lý 
(Tin) 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn:  
- Rà soát công tác xây dựng ma trận, đề, đáp án kiểm tra cuối học kỳ 1 và nộp về Văn 

phòng theo Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1; 
- Rà soát đầu điểm thường xuyên, điểm định kỳ và hoàn thành đúng thời gian theo kế 

hoạch năm học; Tháng 12 hoàn thành các đầu điểm trên cơ sở dữ liệu ngành. 
- Triển khai công tác bồi dưỡng HSG khối 10, khối 11 đối với các bộ môn thi Olympic 

cụm trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh; 
- Rà soát Phân công chuyên môn và Kế hoạch giáo dục Học kỳ 2 (Chỉnh sửa, bổ sung nếu 

có). 

4. Nhắc việc:  
- Hồ sơ kiểm tra giáo viên tháng 11/2022, các đ/c tổ trưởng tổ kiểm tra hoàn thiện nộp cho 
đ/c Quang để tổng hợp; 
- Trong các tiết dự giờ kiểm tra giáo viên, ngoài thành viên của tổ kiểm tra, nhà trường 
khuyến khích các đ/c trong và ngoài tổ tham gia dự giờ đồng nghiệp. 
  

 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2022 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Lê Hồng Quang 


