
 
 

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 24 
( 13/02 - 19/02/2023)  

1. Hoạt động dạy học: 

- Thực hiện theo KHGD của bộ môn và TKB;  

- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp, quán triệt học sinh thực nghiêm nội quy trường học. 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng tiết minh họa theo 

đăng ký của các tổ/bộ môn; 

- Nghiên cứu các bộ SGK lớp 11 (theo đường link đã gửi tổ trưởng) để chuẩn bị đề xuất 

bộ SGK lớp 11 của năm học 2023-2024; 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức và tổ chức chuyên đề, ngoại khóa.  

3. Công tác 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 thử nghiệm; 

- Tiếp tục xây dựng nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy, giáo dục học tại nơi GV công tác’. 

4. Công tác bồi dưỡng đội tuyển thi Olympic Cụm: 

- Tiếp tục 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;  

- Lập danh sách học sinh thi Olympic Cụm (Theo mẫu gửi tổ trưởng), mỗi bộ môn 02 học 

sinh/khối. Hạn cuối 15/02/2023 (Thứ 4). 

5. Nhắc việc: Ngày 22/02/2023 (Thứ 4-Tuần 25), nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo 
viên đợt đầu học kỳ 2 theo KHCM tháng 02/2023. 
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2023 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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