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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2023 
1. Dạy học theo Thời khóa biểu:  

- Sơ kết học kỳ I (Ngày kết thúc học kỳ I: ngày 15/01/2023);  

- Tiến hành chương trình giảng dạy chương trình học kỳ II (Bắt đầu từ ngày 16/01/2023). 

2. Dự giờ, thăm lớp:   

Dự giờ đột xuất của BGH, Tổ trưởng, Nhóm trưởng bộ môn: Theo KHCM tuần. 

3. Vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành: 

Cập nhật điểm thường xuyên trên cơ sở dữ liệu ngành theo kế hoạch. 

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

- Tuần 20: Đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm tra cuối học kỳ 1; Đánh giá việc triển khai 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10; 

- Tuần 21: 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; 

- Các tổ đề xuất kế hoạch tổ chức và tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngoại khóa theo kế 

hoạch. 

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

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tập trung vào việc thử nghiệm các kỹ thuật dạy học và triển 

khai vào các tiết dạy. 

- Bốc thăm Lịch thi GVDG cấp Thành phố môn Sinh học, Lịch sử. 

6. Công tác bồi dưỡng HSG khối 10, 11:  

- Triển khai công tác bồi dưỡng và thành lập đội tuyển HSG khối 10, khối 11 cho kỳ thi 

Olympic cụm trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh; Mỗi môn lựa chọn tối đa 05 học sinh 

(không nhất thiết đủ 05 học sinh nếu không chất lượng).  
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