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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT PHÚ MỸ
Số: ...../KH-THPT-PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác chuyên môn tháng 3/2021, từ 01/3 đến 31/3/2021
1. Công tác dạy học, giáo dục
- Tuần 23 tính từ thứ Hai, 01/3/2021 đến thứ Bảy, 06/3/2021.
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình học kỳ 2 đã điều chỉnh, đảm bảo đúng
quy chế chuyên môn và các mục tiêu giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành – thí nghiệm và sử dụng đồ dùng dạy học.
- Tiếp tục thực hiện quy định số điểm kiểm tra và đánh giá học kỳ 2 theo Thông tư số 26/2020/TTBGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hoàn thành các cột điểm kiểm tra thường xuyên tháng 3/2021.
2. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
2.1. Nộp hồ sơ về điểm thi
- Nộp 06 bản Kế hoạch dạy học và các tư liệu sử dụng của bài dạy dự thi (in 2 mặt giấy A4, không
bìa kiếng, không in màu nếu không cần thiết).
- Nộp 01 đĩa CD (hoặc USB), trong đó ghi: Kế hoạch dạy học và các tư liệu sử dụng trong bài
dạy; bài Báo cáo biện pháp của giáo viên dự thi (bên ngoài ghi tên giáo viên dự thi, môn, đơn vị).
- Thời gian nộp: trước khi vào tiết dạy ít nhất 30 phút (nộp cho Thư ký tại điểm thi).
2.2. Thời gian tổ chức và giáo viên dự thi
- Thời gian tổ chức cụm thi Châu Đức – Phú Mỹ:
+ Bắt thăm bài dạy tại THPT Nguyễn Trãi: thứ Bảy, 20/3/2021 (thầy Mai Trương Huy);
+ Thi thực hành tiết dạy: thứ Ba, 23/3/2021;
+ Trình bày báo cáo: thứ Tư, 24/3/2021.
- Thời gian tổ chức cụm thi Châu Thành – Phú Mỹ:
+ Bắt thăm bài dạy tại THPT Nguyễn Trãi: thứ Bảy, 23/3/2021;
+ Thi thực hành tiết dạy: thứ Ba, 26/3/2021;
+ Trình bày báo cáo: thứ Tư, 27/3/2021.
- Giáo viên dự thi:
+ Toán: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Đỗ Thị Tâm Quyên;
+ Ngữ văn: Nguyễn Lê Phương Ngọc, Phan Thị Hải Đường;
+ Tiếng Anh: Vương Quang Vũ, Vũ Thị Hiên;
+ Vật lý: Nguyễn Công Hồng;
+ Hóa học: Đoàn Thị Trang;
+ Sinh - Tin: Đoàn Thị Y Lan, Lê Văn Khánh;
+ Lịch sử - Địa lý - GDCD: Nguyễn Thị Thủy, Lưu Thị Huyền Hương, Tống Thị Thúy Hà;
+ GDTC: Hoàng Trà
+ Tiếng Nhật: Đặng thị Kim Ngân (thi tại cụm Châu Thành – Phú Mỹ);
=> Tổng: 15 giáo viên.
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2.3. Đối với tổ chuyên môn
- Tuyên truyền các nội dung liên quan của Hội thi đến tất cả giáo viên trong tổ.
- Động viên tinh thần, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho các thầy cô tham gia Hội thi.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, hình ảnh, trang thiết bị hỗ trợ cho thực hành tiết dạy và trình
bày báo cáo của các thầy cô tham gia Hội thi.
- Tổ chức góp ý Kế hoạch dạy học, các tiết dạy thử và Bản tóm tắt báo cáo.
3. Thi học sinh giỏi Olympic lớp 10,11
- Tiếp tục dạy bồi dưỡng vào các chiều thứ Tư, ngày 03/3 (4 tiết) và ngày 10/3 (4 tiết).
- Giáo viên dạy bổi dưỡng nộp sổ đầu bài về thầy Huy chậm nhất ngày thứ Hai, 15/3/2021.
- Số lượng học sinh dự thi:
+ Lớp 10: Toán (5) + Ngữ văn (5) + Tiếng Anh (5) + Vật lý (5) + Hóa học (5) + Sinh học
(5) + Lịch sử (2) + Địa lý (5) = 38;
+ Lớp 11: Toán (5) + Ngữ văn (5) + Tiếng Anh (5) + Tiếng Nhật (5), Vật lý (5) + Hóa học
(4) + Sinh học (5) + Lịch sử (5) + Địa lý (4) = 43.
- Ngày thi: từ 7h00 đến 11h00 thứ Sáu, ngày 12/3/2021.
- Điểm thi: Trường THPT Bà Rịa, TP. Bà Rịa.
4. Công tác kiểm tra nội bộ
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và thao giảng chuyên đề theo kế hoạch của tổ.
- Tập trung vào việc xây dựng, góp ý giáo án, đánh giá các tiết dạy kiểm tra nội bộ và thao giảng
chuyên đề theo các tiêu chí đánh giá mới, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
- Chú trọng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định
hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
- Tránh tình trạng cả nể, góp ý sơ sài, hoặc thiếu công bằng trong nhận xét, đánh giá, hoặc nhận xét
và đánh giá không thống nhất với nhau.
- Các tổ hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ và nộp hồ sơ về thầy Huy ngày thứ Hai, 29/4/2021.
5. Công tác kiểm tra giữa học ký 2
5.1. Lịch kiểm tra
Stt
Tuần
Môn
Ghi chú
Khối
Hình thức
1

2

26
(22/3 - 27/3/2021)

27
(29/3 - 03/4/2021)

28
(05/4 - 10/4/2021)
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Ngữ văn
Công nghệ
Tin học
Tiếng Anh
Lịch sử
Địa lý
Vật lý
Vật lý
Toán
Hóa học
Hóa học
Sinh học
GDCD
GDTC

10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12
12
10,11
10,11,12
12
10,11
10,11,12
10,11,12
10,11,12

Kiểm tra tập trung
Giáo viên tự cho kiểm tra
Giáo viên tự cho kiểm tra
Kiểm tra tập trung
Giáo viên tự cho kiểm tra
Giáo viên tự cho kiểm tra
Kiểm tra tập trung
Giáo viên tự cho kiểm tra
Kiểm tra tập trung
Kiểm tra tập trung
Giáo viên tự cho kiểm tra
Giáo viên tự cho kiểm tra
Giáo viên tự cho kiểm tra
Giáo viên tự cho kiểm tra
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5.2. Một số quy định
- Tổ trưởng chuyên môn phân công xây dựng ma trận đề, nội dụng, chương trình kiểm tra.
- Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, biểu điểm phải thực hiện theo đúng ma trận đã xây dựng.
- Giáo viên coi kiểm tra phải thực hiện đúng theo quy chế thi hiện hành.
- Các môn kiểm tra tập trung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 10,11,12; Vật lý, Hóa học 12.
6. Một số công tác khác
- Dạy học trực tuyến:
+ Giáo viên dạy bù, bổ sung các tiết chưa dạy vào các buổi chiều tuần 23 (01/3 đến
06/3/2021;
+ Nhận bản kê khai tiết dạy trực tuyến tại cô Lan (Văn thư) kê khai và nộp cho Tổ trưởng
chậm nhất vào thứ Sáu, ngày 12/3/2021;
+ Tổ trưởng tổng hợp tiết dạy trực tuyến theo mẫu, nộp về thầy Huy chậm nhất vào thứ Hai,
ngày 15/3/2021.
- Tham gia Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:
+ Danh sách: Lê Xuân Giang (Toán), Mai Trương Huy (Ngữ văn), Đào Hiệp (Vật lý), Triệu
Thị Kim Loan (Hóa học), Võ Trần Bửu (Sinh học), Nguyễn Văn Thành (Địa lý), Mai Thị Công
Minh (Công nghệ), Tạ Phú và Lê Ngọc Lĩnh (GDTC);
+ Họp Ban giám khảo: 14h00, thứ Sáu, ngày 05/3/2021 tại Trung tâm GDTX tỉnh.
- Tuần 23: buổi chiều học nghề tin học và môn GDTC.
Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 03/2021 của nhà trường, đề nghị Tổ
trưởng chuyên môn triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và nghiêm túc thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì quý thầy/ cô liên hệ với lãnh
đạo nhà trường để trao đổi, giải quyết.

Nơi nhận:
- Chi bộ, Hiệu trưởng: báo cáo;
- Các Phó Hiệu trưởng: triển khai, giám sát;
- Công đoàn, Đoàn TN: phối hợp thực hiện;
- Tổ trưởng, giáo viên: thực hiện;
- Website THPT Phú Mỹ;
- Văn thư: lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Mai Trương Huy
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2. Kiểm tra hồ sơ
2.1. Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên
- Phân công kiểm tra chéo:
+ Tổ Toán kiểm tra tổ Vật lý – CN;
+ Tổ Ngữ văn kiểm tra tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD;
+ Tổ Ngoại ngữ kiểm tra tổ Ngữ văn;
+ Tổ Vật lý kiểm tra tổ Sinh – Tin;
+ Tổ Hóa học kiểm tra tổ GDTC – QO – AN;
+ Tổ Sinh – Tin kiểm tra tổ Hóa học;
+ Tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD kiểm tra tổ Ngoại ngữ;
+ Tổ GDTC – QP&AN kiểm tra tổ Toán.
- Hồ sơ kiểm tra gồm:
+ Kế hoạch dạy học (giáo án, tư liệu dạy dạy học);
+ Kế hoạch cá nhân giáo viên (kế hoạch tháng, năm học);
+ Hồ sơ chủ nhiệm: kế hoạch chủ nghiệm (GVCN);
+ Sổ sinh hoạt chuyên môn (ghi chép sinh hoạt chuyên môn, thao giảng chuyên đề...);
+ Sổ điểm cá nhân (các cột điểm kiểm tra thường xuyên);
+ Sổ dự giờ: (các tiết thao giảng chuyên đề, kiểm tra nội bộ, dự giở thăm lớp đột xuất...).
- Thời gian kiểm tra: từ ngày thứ Hai, 22/3 đến thứ Bảy 27/3/2021.
2.2. Nhà trường kiểm tra
- Thầy Mai Trương Huy kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử - Địa lý –
GDCD và GDTC – QO – AN; Sổ đầu bài, Sổ chủ nhiệm khối 10,12.
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- Thầy Võ Trần Bửu: Hồ sơ chuyên môn tổ Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh - Tin; Sổ đầu bài, Sổ chủ
nhiệm khối 11.

