
  

        

    

                                          

                               O VÂN  

 

 

  
 

KẾ  OẠ    

       H     Ộ    H YÊ   Ô   Ă  HỌ  2022-2023 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

S  GD &       NG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    Ĩ  VIỆT NAM 
    NG THPT TR N CAO VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 015  /KHCM-THPTTCV Tam Kỳ, ngày    tháng 9  năm 2022 

KẾ HOẠCH HOẠ  ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

              - 2023 

 

 ăn cứ Quyết định 2159/  -B     ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và 

 ào tạo (    ) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 ăn cứ Quyết định số 2094/  -UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-B     ngày 19/8/2022 của Bộ      về 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

 ăn cứ  ông văn số 4020/B    -GDTrH ngày 22/8/2022 của Bộ      về 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; 

 ăn cứ  ông văn 1814/SGD  -GDTrH ngày 30/8/2022 về việc hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm hoc 2022-2023 của  Sở    &    

Quảng Nam; 

 ăn cứ  ế hoạch số:    /KH-THPTTCV ngày   /   /2022 về việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường  H    rần  ao  ân; 

Bộ phận chuyên môn trường  H    rần  ao  ân  ây dựng  ế hoạch tổ chức 

c c hoạt động chuyên môn trong năm học 2022-2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐẶ  ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi: 

-  ược sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD &     uảng  am;  hành ủy 

và  B   thành phố  am     

-    sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa   nh đạo nhà trường với tổ chức 

 ông đoàn,  oàn      Hồ  hí  inh và Ban  ại diện   H  trong việc tổ chức 

triển  hai c c hoạt động chuyên môn. 

-  ội ngũ c n bộ, giáo viên và nhân viên tâm huyết, nhiệt tình trong công tác. 

- Hoạt động của các tổ chuyên môn dần dần đi vào nền nếp và có hiệu quả. 

 . K ó k  n  

- Một số ít CBGVNV chưa theo  ịp  u thế tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc đổi mới về nội dung, phư ng ph p dạy học, công t c  iểm tra, 

đ nh gi   

- Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ làm ảnh hưởng đến việc phân công 

 ao động. 

-    sở vật chất từng bước được cải thiện nhưng vẫn chưa đ p ứng được yêu 

cầu của công t c dạy, học chính  h a và ngoại  h a  
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-   thức học tập và chấp hành nề nếp, nội quy,   thức chấp hành  uật ph p của 

một bộ phận học sinh chưa tốt   hiều gia đình vẫn chưa quan tâm đến sự rèn luyện 

và học tập của con em mình.  

II. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Triển khai thực hiện  hư ng trình      ban hành  èm theo  hông tư số 

32/2018/TT-B     ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ      ( hư ng trình 

GDPT 2018)  lớp 10; tiếp tục thực hiện  hư ng trình      ban hành  èm theo 

Quyết định số 16/2006/  -B     ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ      

( hư ng trình      2006)  ớp 11 và lớp 12; bảo đảm thực hiện và hoàn thành 

chư ng trình năm học; củng cố và nâng cao chất  ượng giáo dục trung học. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất  ượng và hiệu quả giáo dục, tích 

cực đổi mới kiểm tra đ nh gi , đổi mới phư ng ph p dạy học; dạy học phân hóa. 

3  ăng cường phụ đạo để giảm tỷ lệ học sinh yếu và bồi dưỡng để tăng tỷ lệ 

học sinh khá, giỏi, tham gia đầy đủ và có chất  ượng các cuộc thi do Sở      tổ 

chức.    

4  ổi mới hình thức và nâng cao chất  ượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, 

xây dựng gân hàng đề, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.   

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1. Các hoạt động chuyên môn: 

1.1. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: 

- Tiếp tục tập huấn chư ng trình  i o dục phổ thông 2018:  ô đun 4 ( iếng 

 nh);  ô đun 5, 9 c c môn  h c. 

- Giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, 

chuyên đề để phục vụ giảng dạy và học tập. 

- Tập huấn xây dựng ngân hàng đề trắc nghiệm cho các môn học, tập huấn 

chấm trắc nghiệm cho các tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng việc kỹ năng soạn giáo  n điện tử, ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy.  

- Sử dụng hiệu quả c c ph ng bộ môn, c c ph ng thực hành  in, ph ng  ab   

1.2. Thi giáo viên dạy giỏi: 

- Mỗi tổ, nh m bộ môn cử ít nhất 01 gi o viên tham gia Hội thi  i o viên 

 iỏi cấp trường dự  iến tổ chức vào 10 đến 15/11/2021, (c   ế hoạch riêng)  

-   c bộ môn: Toán, Sinh học, Ngữ văn,  ịa lý chọn ít nhất 1 gi o viên/môn 

để dự thi      cấp tỉnh do  ở       uảng  am tổ chức (theo Kế hoạch riêng 

của Sở GDĐT Quảng Nam) .  

1.3. Bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi h c sinh giỏi cấp tỉnh: 

-  h  trọng công t c tuyển chọn, bồi dưỡng và dự thi của c c đội tuyển học 

sinh giỏi. 

 - Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 theo kế hoạch ( thời gian thi (Tháng 

3/202). Số tiết dạy bồi dưỡng  à 70 tiết/môn/năm cho các bộ môn văn h a;  40 tiết 

(vòng 1 : 20 tiết; vòng 2 : 20 tiết) đối với các cuộc thi KHKT (Từ 11/2022 đến 

01/2023);  ài năng  iếng  nh / OTE (4/2023);  STEM ( 3/2023) ;các cuộc thi 

năng  hiếu bồi dưỡng theo  ế hoạch riêng.  

Các bộ môn văn h a, tiến hành bồi dưỡng ngay khi bắt đầu năm học theo lịch  

của trường. ài năng  iếng  nh (    ),     , KHKT tiến hành bồi dưỡng ngay 
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sau khi kiểm tra giữa HKI. 

1.4.   ụ đạ    c sinh yếu, kém: 

-  hực hiện tốt c c tiết b m s t  ở 2  hối  ớp: 

+ Khối 12: 1  o n, 1  ăn, 1   nh và 1    

+ Khối 11: 1  o n, 1 Lý, 1 Hóa  

- Các tổ thống nhất nội dung chư ng trình b m s t và gi o viên sử dụng tốt 

c c tiết học b m s t để củng cố ôn  uyện  iến thức cho học sinh,  hông d ng để 

dạy bài mới. 

-  h t huy  tốt c c buổi sinh hoạt 15 ph t đầu giờ trong việc ôn  uyện, củng cố 

 iến thức cho học sinh  

- GVCN có các hình thức phù hợp để gi p đỡ học sinh yếu, kém; học sinh 

khuyết tật. 

1.5. Chuẩn bị kỳ thi THPT cho h c sinh khối 12: 

- Tổ chức thăm d  và định hướng cho học sinh chọn môn thi theo hình thức 

thi mới theo  ông văn 4462/B    -QLCL ngày 25/9/2017 của Bộ      hướng 

dẫn về việc tổ chức K  thi THPT và tuyển sinh  H,    hệ chính quy từ năm 

2018; 

 - Tổ chức dạy phụ đạo (tăng tiết) cho học sinh 12 theo thời  ượng thích hợp  

và tổ chức dạy từ đầu HKII sau khi thống nhất với Ban     H   

- Các tổ, nhóm chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung ôn tập 

một cách cụ thể, thiết thực sao cho việc học tăng tiết thực sự có hiệu quả. 

-  hà trường tổ chức quản lý chặt chẽ nề nếp dạy, học tăng tiết; tiến hành 

kiểm tra đ nh gi   ết giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh. 

- Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho toàn bộ học sinh khối 12( dự kiến ngày 

20/21/5/2023 theo kế hoạch của cụm trường). 

1.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy: 

- Mỗi tổ, nhóm chuyên môn phải có hệ thống tư  iệu soạn giảng, ngân hàng 

đề thi trắc nghiệm dùng chung ( marter test); xây dựng ngân hàng gi o  n điện tử. 

- 100% giáo viên biết sử dụng hộp thư điện tử, tham gia bồi dưỡng CNTT và 

tích cực tự học tin học để nâng cao việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 

1.7. Đổi mới p ương p áp dạy h c và kiể  tra, đán  giá  

-  ăng cường công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm  ớp của giáo viên; tổ chức hội 

thảo cấp trường, cụm chuyên môn; tổ chức hội thi GVG và tham gia dự thi cấp 

tỉnh.  

+  ổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ 

đề, nội dung, phư ng pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những  h   hăn 

vướng mắc gặp phải khi giảng dạy.  

- Thực hiện đổi mới phư ng ph p dạy học theo hướng tiếp cận, dạy học phân 

ho  theo năng  ực học tập của học sinh, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; sử dụng 

hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, 

sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; chú trọng tổ chức cho học sinh 

làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo 

khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh và vai 

trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học. 
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- Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phư ng ph p  iểm tra, đ nh gi , đ nh gi  

thường  uyên và đ nh gi  định kì. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng 

câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra   ối với các môn học, hoạt động giáo dục đ nh gi  

bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đ nh gi  định kì thông qua bài 

thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi 

mới phư ng ph p, hình thức kiểm tra, đ nh gi  c c môn học phải bảo đảm yêu cầu về 

tính trung thực, khách quan, công bằng, đ nh gi  chính   c  ết quả học tập và rèn 

luyện của học sinh. ối với môn Ngữ văn, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phư ng 

pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại  ông văn số 3175/B    -

GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ      và  ông văn 1850/       - GDTrH ngày 

07 th ng 8 năm 2022 của Sở       uảng Nam về việc hướng dẫn đổi mới 

phư ng ph p dạy học và kiểm tra, đ nh gi  môn Ngữ văn. 

- Chuẩn bị tốt c c điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đ nh gi  theo hình 

thức trực tuyến theo quy định tại  hông tư số 09/2021/TT-B     ngày 

30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ      quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực 

tuyến trong c  sở GDPT và c  sở giáo dục thường xuyên, bảo đảm chất  ượng, 

chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đ nh gi  đ ng năng  ực 

của học sinh. 

- Thực hiện đ ng  uy chế đ nh gi ,  ếp loại học sinh THPT theo  hông tư 

26/2020/TT-B      èm theo  hông tư 58 do Bộ      ban hành ( đối với khối 

11 và 12);  hông tư  22/2021/TT-B     ngày 20 tháng 7 năm 2021 ( đối với 

khối 10) 

- Kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách 

quan ở 2 khối lớp 10 và 11; hướng dẫn học sinh đ nh gi   ẫn nhau và biết tự đ nh 

gi  năng  ực của mình. 

2. Thực hiện  á  quy định chuyên môn: 

2.1. Thực hiện kế hoạ  ,   ương trìn  giảng dạy, giáo dục: 
- Các tổ, nhóm chuyên môn chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục chi 

tiết theo khung thời gian 35 tuần thực học. 

- Xây dựng  kế hoạch giáo dục  môn học của tổ chuyên môn (PPCT/KHGD), 

kế hoạch giáo dục của giáo viên môn học của đ ng theo mẫu của Sở       uảng 

Nam.  

-  ối với các lớp thực hiện  hư ng trình gi o dục phổ thông 2006: 

Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại  ông văn số 3280/B    -GDTrH 

ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học c  sở, 

trung học phổ thông. 

-  ối với các lớp thực hiện  hư ng trình gi o dục phổ thông 2018: 

Thực hiện theo hướng dẫn tại  ông văn số 5512/B    -GDTrH ngày 

18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường và  ông văn số 1496/B    -GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai 

thực hiện chư ng trình gi o dục trung học năm học 2022-2023 và quy định sửa 

đổi,bổ sung một số nội dung trong  hư ng trình gi o dục phổ thông ban hành tại 

 hông tư số 13/2022/TT-B     và  ông văn 1007/     -GDTrH  ngày 

19/4/2022 của Sở      về việc triển khai thực hiện chư ng trình giáo dục trung học 

năm học 2022-2023.  ối với môn Lịch 
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sử, thực hiện theo  hư ng trình gi o dục phổ thông môn Lịch sử ban hành kèm 

theo  hông tư số 13/2022/TT-B     ngày 03/8/2022; sử dụng sách giáo khoa 

Lịch sử lớp 10 đ  được Bộ trưởng Bộ      phê duyệt để sử dụng trong c  sở 

giáo dục phổ thông.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/  -TTg ngày 17/6/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  ề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất 

và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025: tiếp tục 

đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học Giáo dục 

thể chất thuộc  hư ng trình gi o dục phổ thông 2018. 

2.2. Hồ sơ   uyên  ôn  á n ân   
Thực hiện theo điều 21, thông tư 32/2020/  -B      iều lệ trường THCS 

và THPT( có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020) 

 ối với tổ chuyên môn: 

+  ế hoạch gi o dục của tổ chuyên môn (theo năm học). 

+  ổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn  

 ối với gi o viên: 

+  ế hoạch gi o dục của gi o viên (theo năm học). 

+  ế hoạch bài dạy (giáo án). 

+  ổ theo dõi và đ nh gi  học sinh  

+  ổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). 

 ầu năm học tổ trưởng chuyên môn kiểm tra hồ s  c  nhân của các thành 

viên trong tổ và ký duyệt; phó hiệu trưởng phụ trách kiểm tra đ nh gi       c 

nhận  rong năm học sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hay kiểm tra theo chuyên đề 

theo lịch riêng và có Quyết định của Hiệu trưởng. Khi có thông báo phải nộp hồ s  

đ ng thời gian và đ ng n i quy định   ố  ần  iểm tra hồ s  tối thiểu của tổ chuyên 

môn  à 2  ần/H   

3.Kiể  tra t àn diện, kiể  tra   uyên đề, kiể  tra đột xuất   ạt động sư 

p ạ   ủa giáo viên. 

3.1. Kiể  tra   uyên đề 
3.3.1. ội dung  

 iểm tra c c chuyên đề:  ế hoạch bài dạy,  ế hoạch gi o dục của gi o viên, 

sổ theo dõi và đ nh gi  học sinh, sổ chủ nhiệm, việc vào điểm theo định  ì, thực 

hiện sử dụng thiết bị gi o dục, việc ứng dụng      trong dạy học  

3.3.2.Hoạt động  

- BGH,  ổ trưởng chuyên môn  iểm tra chuyên đề tất cả c c gi o viên  hông 

thuộc diện  iểm tra toàn diện trong năm học  

-  hời hạn  iểm tra chuyên đề:  ừ th ng 9 năm 2022 đến th ng 4 năm 2023 

-  rình tự  iểm tra 

+ Xem  ét,  iểm tra, nhận  ét và  ếp  oại hồ s  chuyên môn c  nhân  

+ Hoàn thiện hồ s   iểm tra và ghi vào hồ s  thanh tra của gi o viên  

+  hận  ét đ nh gi  và thông b o  ết quả  iểm tra cho gi o viên; nộp  ết quả về 

bộ phận chuyên môn  

3. . Kiể  tra   ạt động sư p ạ   ủa giá  viên 

3.2.1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 
-  hận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính s ch, ph p  uật của  hà nước; 
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việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của c  quan, đ n vị, đảm bảo số 

 ượng, chất  ượng ngày, giờ công  ao động; 

-  ạo đức, nhân c ch,  ối sống,   thức đấu tranh chống c c biểu hiện tiêu cực; sự 

tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn  ết; tính trung 

thực trong công t c; quan hệ đồng nghiệp; th i độ phục vụ nhân dân và học sinh  

3.2.2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn: 
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo: 

+  hực hiện quy chế chuyên môn: Hồ s  của nhà gi o và c c hồ s   h c c   iên 

quan. 

+  iệc tự bồi dưỡng và tham dự c c hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ   

+  uân thủ quy định về dạy thêm, học thêm  

+  hất  ượng giờ dạy:  hông qua việc dự giờ,  hảo s t học sinh, phân tích, đ nh 

gi  giờ dạy  

+  ết quả giảng dạy:  iểm  iểm tra hoặc  ết quả đ nh gi  môn học của học sinh từ 

đầu năm đến thời điểm  iểm tra,  iểm tra  hảo s t của c n bộ thanh tra (nếu c ), so 

s nh  ết quả của c c  ớp do nhà gi o giảng dạy với c c  ớp  h c trong trường tại thời 

điểm  iểm tra  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:  hực hiện công t c chủ nhiệm,  hoạt 

động đoàn thể,    hội,công t c  iêm nhiệm  h c  

(Kiểm tra thông qua hồ sơ, xem xét thực tế, hiệu quả của công việc). 

3.2.3. Hoạt động kiểm tra hoạt động sư phạm 
*  ế hoạch  iểm tra : Có kế hoạch cụ thể 

* Trình tự kiểm tra toàn diện: 

- Xem  ét,  iểm tra hồ s  c  nhân, phiếu đ nh gi  viên chức, hồ s  chuyên môn  

-  ự giờ dạy gi o viên;  hảo s t học sinh sau tiết dự; trao đổi r t  inh nghiệm với 

đối tượng được  iểm tra;  ập phiếu dự giờ; 

- Hoàn thiện hồ s  thanh tra:  hiếu nhận  ét của     , phiếu dự giờ, b o c o  ết 

quả  iểm tra  

-  hông b o  ết quả  iểm tra cho gi o viên được  iểm tra và Ban gi m hiệu nhà 

trường  

3.2.4. Báo cáo kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra 
 rên c  sở c c tiêu chí đ nh gi  viên chức về phẩm chất, đạo đức, về việc thực 

hiện c c quy định của ph p  uật, điều  ệ trường  H  , quy chế chuyên môn; tiêu chí 

đ nh gi  giờ dạy,  ết quả  iểm định chất  ượng gi o dục để  ây dựng b o c o  ết quả 

 iểm tra bao gồm: 

-  hẩm chất chính trị, đạo đức,  ối sống  

-  ết quả công t c được giao: 

+  hận  ét về việc thực hiện quy chế chuyên môn  

+ Xếp  oại giờ dạy theo văn bản hướng dẫn đ nh gi   ếp  oại giờ dạy của Bộ  i o 

dục và  ào tạo  

+  ết quả giảng dạy của gi o viên  

+  hực hiện c c nhiệm vụ  h c được giao: thực hiện công t c chủ nhiệm, công t c 

kiêm nhiệm  h c  

3.3. Kiể  tra đột xuất:   
 goài  ế hoạch  iểm tra chuyên đề,  iểm tra hoạt động sư phạm của gi o viên 
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theo  ế hoạch, Ban   nh đạo nhà trường c  thể dự giờ thăm  ớp của gi o viên vào bất 

cứ tiết dạy nào theo thời  h a biểu  

3.4. Kiể  tra t àn diện tổ   uyên  ôn 
-  iểm tra công t c quản    của tổ trưởng chuyên môn  

-  iểm tra hồ s  tổ chuyên môn  

-  iểm tra hồ s  gi o viên  

3.5.Kiể  tra   ạt động  ủa p òng     , tin    . 

 iểm tra công t c quản    của gi o viên phụ tr ch ph ng thí nghiệm, thực hành; 

 iểm tra hồ s  sổ sách. 

c. Lịch thanh tra và kiểm tra chuyên môn năm học 2022-2023: 

  áng Kiểm tra 

t àn diện 

tổ CM 

Kiể  tra 

toàn diện 

giáo viên 

Kiể  tra 

  uyên đề 

   i gian Bộ phận 

thực hiện 

9/2022 

Kiểm tra 

hồ s   

đầu năm 

  oàn trường 25/09/2022 

 

HT, PHT.Tổ CM 

10/2022 

 

 gữ văn 

Sinh học : 01 

Lịch sử:    01  

Ngữ văn : 01 

 

 

Tiếng Anh 

15/10/2022 

đến 

31/10/2022 

HT, PHT.Tổ CM 

11/2022 

 

 ử - ịa -

GDCD 

Vật lý : 01 

  ịa lý:01 

 

TD- ANQP 

09/11/2022 

đến 

30/11/2022 

HT, PHT.Tổ CM 

12/2022 

 

TD-ANQP 

Hóa:01 

TD- ANQP:01 

 

H a học 

07/12/2022 

đến 

31/12/2022 

HT, PHT.Tổ CM 

01/2023 

 

 ật    

TD-ANQP:01 

Anh: 01 

 

 

Sinh học 

11/01/2023 

đến 

30/01/2023 

HT, PHT.Tổ CM 

02/2023 

 

 o n - Tin 

Vật lý: 01  

 o n : 01 

Hóa: 01 

Tin : 01 

 

 

 ật    08/02/2023 

đến 

27/02/2023 

HT, PHT.Tổ CM 

03/2023 

 

Sinh học 

 o n : 01 

 Anh: 01 

Lịch sử: 01 

 

 ử - ịa -GDCD 

08/03/2023 

đến 

31/03/2023 

HT, PHT.Tổ CM 

04/2023 

 

H a học 

Sinh học : 01 

Ngữ văn : 01 

 ịa lý:01 

 

 o n - Tin 

12/04/2023 

đến 

29/04/2023 

HT, PHT.Tổ CM 

05/2023 

 

Tiếng Anh 

  

 gữ văn 

13/05/2023  

đến 

25/05/2023 

HT, PHT.Tổ CM 

 

 rên đây  à  ế hoạch chuyên môn năm học 2022 – 2023 của  trường  H   

 rần  ao  ân,  ế hoạch sẽ được thông qua ở Hội nghị  B   đầu năm và được 

tập thể gi o viên thống nhất c ng nhau phấn đấu để thực hiện đạt  ế hoạch đề ra  

 rong qu  trình thực hiện sẽ c  bổ sung và điều chỉnh theo từng giai đoạn cho ph  

hợp với tình hình thực tế của đ n vị./. 
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  i nhận: 

- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để b/c) 

- PHT,Tổ chuyên môn (để t/h) 

- Lưu VT 

              KT. HIỆ   RƯ NG 

                 

               P. HIỆU    ỞNG 

                    PHẠM HÙNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


