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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 02:
1. Tư tưởng chính trị.
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà
nước. Tập thể đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.
- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tổ chức tốt viết thư UPU,
làm tốt công tác giáo dục đạo đức HS.
- Thực hiện nghiêm túc xây dựng trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn”
2. Công tác chuyên môn.
a. Ưu điểm.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường theo quyết định
của PGD và thi đua hai tốt HKII.
- GV lên lớp đúng qui chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ giáo án đúng PPCT.
- Đã tổ chức thi HSG cấp trường K9, kế quả 21 đủ điều kiện tham gia HSG cấp
huyện đạt 3 giải ba, 2 môn Ngữ văn 1 môn Địa lý và 2 giải khuyến khích một môn
Ngữ văn, 1 Lịch sử. Ba HS đủ điều kiện tham gia thi HSG cấp tỉnh. Tích cực bồi
dưỡng HSG lớp 6,7,8.
- Sinh hoạt tổ khối ngoài đánh giá triển khai kế hoạch còn kiểm tra hồ sơ rút
kinh nghiệm các tiết thao hội giảng.
- GVCN phối hợp với thôn làng đến nhà HS hay nghỉ học vận động HS đi học.
- Nghỉ tết đúng thời gian qui định, đón tết an toàn.
- Đã lên kế hoạch xây dựng chuyên đề, hội giảng. Đã hoàn thiện hồ sơ PCGD.
b. Tồn tại.
- Công tác kiểm tra đánh giá của tổ khối chưa thường xuyên và chưa sâu sát.
- Công tác vận động HS đi học của một số GVCN hiệu quả chưa cao, các lớp
6C(2), 7A(2), 8A(1), 8C(1), 9A,B(1). Còn HS đi học muộn.
- Hồ sơ của tổ khối nội dung biên bản phân tích CLHS các tuần kiểm tra sơ sài, chưa
đi sâu vào phân tích CLHS dẫn đến chất lượng yếu kém môn T.anh, Toán còn cao.
- Sổ điểm Smas một số GV chưa chịu khó tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của
phần mềm nên còn nhiều sai sót trong quá trình vào điểm và tổng hợp.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03.
Chủ đề: Phát động phong trào thi đua Hai tốt chào mừng: Ngày Quốc tế phụ nữ
(8/3/1910-8/3/2019); 44 năm ngày giải phóng Tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2019);
88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931- 26/3/2019) và 1979 năm
ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
1. Tư tưởng chính trị – Giáo dục đạo đức học sinh:
Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà
nước, nội qui qui chế chuyên môn và nơi cư trú.
2. Công tác chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kỳ II, tổ thống nhất chọn bài kiểm tra định

kỳ 3 môn Toán, Ngữ văn, T.anh từ tuần 26 đến tuần 32, lấy kết quả để đánh giá chất
lượng giữa kỳ của học sinh và nộp báo cáo cho chuyên môn trước 11/04.
- Tiếp tục thực hiện tốt kiểm tra chuyên môn HKII, đánh giá xếp loại giờ dạy
đúng theo công văn 1040 của Phòng GD Chư Prông, rút kinh nghiệm, tư vấn thúc đẩy
giờ dạy cụ thể.
- Tổ Tiếng anh lên lịch cụ thể tổ chức giao lưu nói tiếng anh vào tiết chào cờ
tuần thứ 2 và 4 hàng tháng.
- Sinh hoạt CM qua trang “trường học kết nối” chủ yếu là xây dựng chuyên đề
- GV lên lớp thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, tăng cường các hình
thức kiểm tra thường xuyên lấy điểm vào sổ điểm đúng qui định.
- Các tổ bám sát kế hoạch giúp giáo viên trong tổ tham gia hội GVCN lớp giỏi
cấp trường và giáo viên tham gia thi Tổng phụ trách giỏi cấp huyện.
- GV thường xuyên động viên nhắc nhở HS tích cực học tập, học bài, làm bài ở
nhà, đi học đầy đủ, ôn tập chuẩn bị kiểm tra GHKII, phụ đạo HS yếu kém, BD HSG
theo phân công nhà trường.
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra chung các bộ môn nghiêm túc.
- GV vào điểm, điểm danh nghiêm túc, đúng thời gian quy định trên sổ điểm điện tử
- GV ký sổ đầu bài sau khi dạy xong tiết BD, PĐHS nghiêm túc.
- Tổ khối chuyên môn sinh hoạt ngoài đánh giá triển khai kế hoạch nên đi sâu:
Phân tích chất lượng và biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, phụ đạo HSYK, rút
kinh nhgiệm các tiết dạy thi đua hai tốt. Nộp nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng cho
chuyên môn vào 25/03.
- Nghiêm túc thực hiện kiểm tra hồ sơ và giảng dạy lớp BTVH.
- Tổ nộp kết quả BDTX nội dung 3 và xây dựng nội dung BD năm học tới cho
đ/c Đ.Thảo vào 28/03. Họp bàn điều chỉnh chương trình nhà trường có sự góp ý của
đoàn kiểm tra.
3. Công tác duy trì sĩ số
GVCN kêt hợp với thôn làng, hội PHHS đến nhà HS hay nghỉ học vận động ra
lớp, trực tiếp SH 15 phút đầu giờ nắm bắt tình của lớp, vệ sinh phòng học sạch sẽ,

học phụ đạo đầy đủ, tiếp tục động viên HS khá giỏi giúp đỡ HS yếu kém, cập nhật
đầy đủ kịp thời hồ sơ chủ nhiệm.
4. Công tác khác:
- 18/03 Đ/c Đ.Thảo, phối hợp với GVCN tiếp tục kiểm tra hồ sơ lớp 9 để hoàn thiện
và báo cáo chuyên môn.
- Duy trì nề nếp SH 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, hoạt động đội cờ đỏ.
Dạy HĐNGLL, HĐHN tháng 3. Đoàn Đội phối hợp với GVCN tổ chức thi trò chơi
chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM.
- Đ/C Thiêm đầu tư chiều sâu hồ sơ công tác đội bổ sung các nội dung và hồ sơ
công tác đội còn thiếu chuẩn bị dự thi
- Đ/C Liễu, Yến sắp xếp TBDH, gọn gàng, thường xuyên lau chùi, quét dọn
sạch sẽ, cập nhật hồ sơ sổ sách, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng.
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