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

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 28 
( 13/03 - 19/03/2023)  

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 - vào điểm trên cơ sở dữ liệu ngành: Báo giảng và vào điểm trên cơ sở dữ 

liệu ngành theo quy định. Lưu ý: Nhà trường kiểm tra vào báo giảng vào thứ 3 hàng tuần; kết 

thúc tháng 3 đạt 60% đầu điểm thường xuyên. 

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. 

- Xây dựng và lập kế hoạch tổ chức chuyên đề, ngoại khóa của tổ, bộ môn. 

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

- Bộ môn Sinh học, Lịch sử tiếp tục 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. Công tác thi Olympic Cụm:  

- 14h30, ngày 14/03/2023 (Thứ 3): Gặp mặt học sinh thi Olympic Cụm, GV bồi dưỡng tại 

phòng Hội đồng (Giáo viên bồi dưỡng thông báo tới học sinh); 

- 15/3/2023 (Thứ 4): Thi Olympic cấp cụm Trường THPT Sóc Sơn – Mê Linh tại trường 

THPT Minh Phú (đ/c Loan trưởng đoàn). Lịch thi: 

 + 7h10: Thi các môn Toán, Ngữ văn, Địa lí, Hóa học, Tin học; 

 + 13h25: Thi các môn Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Lịch sử. 
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6. Công tác kiểm tra nội bộ:  

TT Giáo viên dạy Môn 
Ngày 

dạy/Thứ 

Lớp 

dạy 
Tiết Tên tiết dạy 

1 Phạm Thị Thanh Hà Ngữ văn 
13/03/2023 

(Thứ 2) 
12K 

2 

3 
Chiếc thuyền ngoài xa. 

2 Phan Văn Hiệp Vật lí 
17/3/2023 

(Thứ 6) 
12B 

1 

2 

Định luật bảo toàn cơ 

năng. 

(Khuyến khích các đ/c không có tiết dự giờ cùng tổ kiểm tra) 

7. Nhắc việc: Ngày Thứ 4 học thời khóa biểu ngày Thứ 7 và ngày Thứ 7 học thời khóa biểu ngày 

Thứ 4. 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2023 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Lê Hồng Quang 


