
   

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 16 
( 19/12 - 25/12/2022)  

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 cuối học kỳ 1 các môn kiểm tra chung:  
- Theo Kế hoạch và lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 (dán tại bảng tin phòng Hội đồng); 
- Tổ trưởng nhắc tổ viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc Phân công coi thi (dán tại bảng 

tin phòng Hội đồng); 
- Tổ trưởng quán triệt tới tổ viên về thời gian coi kiểm tra, lưu ý: GV coi kiểm tra đến 

trước giờ kiểm tra 15 phút; 
- GVCN quán triệt tới học sinh về thời gian kiểm tra, lưu ý: Học sinh đến trước giờ kiểm 

tra 15 phút. 

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn:  
- Rà soát đầu điểm thường xuyên, điểm định kỳ và hoàn thành đúng thời gian theo kế 

hoạch năm học; Tháng 12/2022 hoàn thành các đầu điểm của học kỳ 1 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: Xây dựng nội dung bồi dưỡng, chọn và bồi dưỡng 
đội tuyển; 

- Hoàn thiện việc rà soát Phân công chuyên môn và Kế hoạch giáo dục Học kỳ 2 (Chỉnh 
sửa, bổ sung nếu có). 

4. Nhắc việc:  
Ngày 25-26/2022 học sinh khối 12 thi Nghề PT theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

  
 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2022 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 

 

Lê Hồng Quang 


