
 
 

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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 27 
( 06/03 - 12/03/2023)  

1. Hoạt động dạy học: 
- Thực hiện theo KHDH của bộ môn và TKB; ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2; 
- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp; quản lý và bám sát đối tượng học sinh trong tiết dạy. 

2. Báo giảng điện tử: Báo giảng trên cơ sở dữ liệu ngành theo quy định. 
3. Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn: 

- Tiếp tục triển khai sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: (Bước 1) 
Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu; (Bước 2) Tiến hành dạy bài học (dạy 
minh họa) và dự giờ; (Bước 3) Rút kinh nghiệm, thảo luận về bài học nghiên cứu; (Bước 4) Áp 
dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày. 
- Tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo các bước, khi dạy tiết 
minh họa đăng ký với đ/c Quang vào thứ 7 trước tuần thực hiện tiết dạy. 
- Dạy minh họa: 

TT Giáo viên dạy Môn Ngày dạy/Thứ Lớp 
dạy 

Tiết Tên tiết dạy 

1 Hoàng Thị Ngọc Tiếng 
Anh 

07/03/2023 
(Thứ 4) 

12K 2 
Unit 8. The World of 
work- lesson 1 : getting 
started 

- Xây dựng và lập kế hoạch tổ chức chuyên đề, ngoại khóa của tổ, bộ môn. 
4. Công tác thi GVDG cấp Thành phố: 

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tập trung vào việc xây dựng kế hoạch các tiết dạy và dạy thử 
nghiệm các tiết trong giới hạn bốc thăm thi; 
- Tiếp tục chỉnh sửa, tập dượt báo cáo đối với nội dung thi ‘Trình bày 01 biện pháp góp phần 
nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học tại nơi GV công tác’. 

5. Bồi dưỡng đội tuyển thi Olympic Cụm:  
Tập trung cao điểm cho tuần cuối bồi dưỡng đội tuyển sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày 

15/3/2023 (Thứ 4 – tuần 28). 
6. Nhắc việc:  

Ngày 11/03/2023 (Thứ 7), Công đoàn trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, toàn 
trường nghỉ học.  
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