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SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT PHÚ MỸ 

 

Số: 137A/KH-THPT-PM 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác chuyên môn tháng 11/2020, từ 02/11 đến 30/11/2020 

 

1. Kiểm tra giữa học kỳ 1 

1.1. Lịch kiểm tra  

Stt Tuần  Môn  Khối  Hình thức Thời lượng 

    Toán  12 Kiểm tra tập trung   90 phút 

    Hóa học  12 Kiểm tra tập trung  45 phút  

2 9 Toán  10,11 Kiểm tra tập trung  90 phút  

  (02 - 07/11/2020) Hóa học  10,11 Kiểm tra tập trung  45 phút   

    Lịch sử  10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra  45 phút   

    Địa lý  10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra  45 phút   

    Tiếng Anh  12 Kiểm tra tập trung  45 phút   

3  10 Tiếng Anh  10,11 Kiểm tra tập trung  45 phút   

  (09 - 14/11/2020) GDCD 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra  45 phút   

    GDTC, GDQP 10,11,12 Giáo viên tự cho kiểm tra  45 phút   

 

1.2. 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. 

- Dự kiến thời gian các môn kiểm tra tập trung: 

  + Toán 10,11,12: Tiết 4,5 thứ Ba, ngày 03/11/2020; 

  + Hóa học 10,11,12: Tiết 3 thứ Tư, ngày 04/11/2020; 

  + Tiếng Anh 10,11,12: Tiết 3 thứ Ba, ngày 10/11/2020. 

2. Công tác dạy học 

2.1. Dạy học chính khóa 

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình điều chỉnh đã được lãnh đạo nhà 

trường phê duyệt; 

- Tiếp tục thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, đảm bảo đúng quy chế chuyên 

môn và các mục tiêu giáo dục:  

  + Chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục; 

  + Thực hiện các yêu cầu nghiên cứu bài học theo quy định; 

  + Thực hiện đúng quy định số điểm kiểm tra và đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-58-2011-tt-bgddt-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-58-2011-tt-bgddt-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-133268.aspx
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  + Thực hiện tốt công tác thực hành – thí nghiệm và sử dụng đồ dùng dạy học. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT và dạy học trên màn hình cảm ứng; 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu hồ sơ và quy định về chuyên môn; 

- Thực hiện tốt tiết dạy đọc sách trên TKB chính khóa. 

- Ký sổ đầu bài ngay sau tiết dạy, nhận xét, đánh giá khách quan, chính xác và ghi đầy đủ các 

thông tin đã quy định, không để học sinh cầm sổ đầu bài đi tìm giáo viên để ký; 

- Tuyệt đối không ép học sinh đi học thêm ngoài quy định với bất kỳ hình thức nào. 

2.2. Dạy học thêm buổi chiều 

- Thực hiện tốt quy định dạy thêm học thêm của nhà trường; 

- Dạy thêm học thêm theo tài liệu, đề cương tổ/ nhóm chuyên môn đã biên soạn; 

- Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy, lên lớp đúng giờ, có trách nhiệm, hết lòng vì học sinh; 

- Giáo viên dạy thêm ngoài quy định không dạy vào các tiết bồi dưỡng học sinh giỏi (tiết 1, 2 vào 

chiều thứ Tư hàng tuần). 

3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

3.1. Thi công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12  

- Tổ trưởng chốt danh sách đội tuyển chính thức, nộp về thầy Huy trước ngày 02/11/2020; 

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng theo nội dung đã thống nhất, đủ thời lượng 40 tiết/ 1 môn; 

- Tăng số tiết bồi dưỡng lên 4 tiết/ tuần (tiết 1,2,3,4 vào chiều thứ Tư hàng tuần); 

- Thời gian làm bài: 180 phút; 

- Ngày thi: Thứ Ba, 08/12/2020, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.  

3.2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 10,11 

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng theo nội dung đã thống nhất, đủ thời lượng 40 tiết/1 môn. 

- Số tiết bồi dưỡng 2 tiết/ tuần (tiết 1,2 vào chiều thứ Tư hàng tuần). 

- Giáo viên dạy bổi dưỡng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã biên soạn. 

- Số lượng đội tuyển chính thức: tối đa 5 học sinh/ 1 môn; riêng môn Tin học tối đa 2 học sinh. 

4. Công tác giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh 

- Tổ trưởng lập kế hoạch dạy học môn GDQP-AN, trình BGH ký duyệt và nộp về Sở. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo kế hoạch chuyên môn của tổ. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thị xã Phú Mỹ, lập kế hoạch tổ chức kiểm tra học sinh lớp 11 

thực hành bắn đạn thật theo quy định tại Quy chế GDQP-AN đã ban hành. 

 - Tăng cường các hình thức dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm 

tra, đánh giá. 

  + Thực hiện dạy theo phân phối chương trình cả năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân 

phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/ 

buổi). Nếu dạy tập trung dứt điểm trong năm học phải được sự đồng ý của Sở; 

  + Kiểm tra, đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và 

THPT ban hành của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; 

  + Cập nhật kiến thức biển đảo vào bài giảng Bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của lớp 

11. Mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển đảo, 

đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; 
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  + Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh, xây dựng bài giảng điện tử, triển khai bộ đề thi 1025 câu hỏi GDQP-AN. 

  - Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bổ sung đầy 

đủ theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018. Có kế hoạch bảo quản thường xuyên 

và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho môn học. 

- Triển khai hoạt động các câu lạc bộ bóng đá nam, bóng chuyền (nam, nữ) và câu lạc bộ bóng bàn 

(nam, nữ), bơi lội (nam, nữ) và cầu lông (nam, nữ). dành cho giáo viên và học sinh. 

- Phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

5. Công tác kiểm tra nội bộ  

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của tổ.  

- Tập trung vào việc xây dựng, góp ý giáo án, đánh giá các tiết dạy kiểm tra nội bộ theo các tiêu 

chí đánh giá mới.  

- Nhóm Tin học có kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật cho các tiết dạy chuyên đề, kiểm tra nội bộ; 

- Góp ý, nhận xét, đánh giá các tiết dạy phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công b ng, tránh 

cả nể, nhận xét đánh giá qua loa; 

- Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh. 

- Giáo viên kiểm tra nội bộ tháng 11: 

  + Tổ Toán: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Thu Hiền; 

  + Tổ Ngữ văn: Phan Thị Hải Đường, Lê Thị Chung, Mai Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hạ, 

Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thị Thanh Thúy. 

  + Tổ Ngoại ngữ: Lê Thụy Minh Tâm, Vũ Thị Hiên, Đặng Vĩnh Khang, Dương Thị The, Vũ 

Thị Thúy H ng; 

  + Tổ Vật lý – CN: Nguyễn Công Hồng, Đào Hiệp; 

  + Tổ Hóa học: Phan Thị H ng, Bùi Thị Lệ Thu, Lê Thị Ánh Nguyệt; 

  + Tổ Sinh – Tin học: Lê Văn Khánh, Hà Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Y Lan; 

  + Tổ GDTC –QP&AN: Lê Ngọc Lĩnh, Nguyễn Văn Rõ; 

  + Tổ Sử - Địa – GDCD: Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Bùi Thị Kim Thịnh; 

6. Công tác tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 

6.1. Nội dung thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện các yêu cầu sau: 

  - Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi: 

  + Tiết dạy tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại lớp dự thi với nguyên trạng số 

lượng học sinh của lớp đó.  

  + Giáo viên bắt thăm tiết dạy thực hành vào sáng thứ Bảy, ngày 21/11/2020. 

  - Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn của cá 

nhân tại nhà trường: Biện pháp được Tổ trưởng chuyên môn xác nhận áp dụng hiệu quả, lần đầu 

được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước 

đó. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 20 phút. 

 6.2. Hình thức thi  

 - Đối với phần thực hành tiết dạy:  
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  + Giáo viên tiến hành thực hiện tiết dạy, được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá 

theo quy định tại Công văn số 1911/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở GDĐT 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

  + Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo tiến hành nhận xét, đánh 

giá, rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. 

- Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy: 

  + Giáo viên trình bày biện pháp có ít nhất 3 giám khảo đánh giá.  

  + Giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt theo quy định tại Công 

văn Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT của Sở SGDĐT-GDTrH.  

6.3. Danh sách giáo viên, hồ sơ, thời gian tổ chức  

- Danh sách giáo viên đăng kí dự thi: 

  + Tổ Toán: Đỗ Thị Tâm Quyên, Đinh Thị Phương Trâm; 

  + Tổ Ngữ văn: Nguyễn Lê Phương Ngọc; 

  + Tổ Ngoại ngữ: Vương Quang Vũ, Vũ Thị Hiên, Đặng Thị Kim Ngân; 

  + Tổ Vật lý: Nguyễn Công Hồng; 

  + Tổ Hóa học: Bùi Thị Lệ Thu, Lê Thị Ánh Nguyệt; 

  + Tổ Sinh – Tin: Đoàn Thị Y Lan, Lê Văn Khánh; 

  + Tổ Lịch sử-Địa lý-GDCD: Lê Thị Thủy, Lưu Thị Huyền Hương, Tống Thị Thúy Hà; 

  + Tổ GDTC-QP&AN: Hoàng Trà, Mai Thị Thủy. 

  => Tổng số: 16 giáo viên. 

- Nộp hồ sơ bản giấy:  

  + 05 bản giáo án thực hành nộp trước thời điểm diễn ra tiết dạy 01 ngày. 

  + 05 bản biện pháp nộp vào thứ Bảy, ngày 21/11/2020. 

  + Ghi chú: Giáo án và biện pháp in hai mặt, không bìa kiếng, không bìa thơm. 

- Nộp hồ sơ điện tử: gởi file mềm về địa chỉ email: maitruonghuy68pm@gmail.com, trong đó ghi:  

  + Giáo án bài dạy và các tư liệu sử dụng trong bài dạy (nếu có);  

  + Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn của giáo viên dự thi.  

  + Thời gian nộp: trước ngày 25/11/2020.  

 - Thời gian Hội thi cấp trường:  

  + Thực hành tiết dạy: từ 23 đến 28/11/2020 (dạy vào các tiết họp tổ). 

  + Trình bày biện pháp: dự kiến 14h00 chiều thứ Bảy, ngày 28/11/2020. 

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 11/2020 của nhà trường. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các tổ chuyên môn 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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