
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2021 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HÈ 

- Thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ hè theo quy định. 

- Nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch COVID – 19. 

- Hoàn thành tập huấn chuyên môn (chương trình GDPT tổng thể) theo quy định ( hoàn 

thành 3 modun 1,2,3). 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8: 

1. Công tác tư tưởng chính trị đạo đức tác phong:  

- Tiếp tục phòng chống dịch covid – 19 đảm bảo an toàn.    

- Thực hiện nghiêm túc qui chế của ngành, nhà trường theo qui định. 

- Tham gia học tập chính trị hè nghiêm túc khi có chỉ đạo của BTG Huyện Ủy. 

2. Công tác chuyên môn:  

- GVBM Toán, Văn, Anh ra đề, đáp án kiểm tra khảo sát chất lượng cho học sinh đã 

trúng tuyển vào trường, nộp đề kiểm tra về TTCM duyệt trong tháng 8. 

- TTCM tham mưu lãnh đạo trường phân công giảng dạy, chủ nhiệm HKI. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học: 

* TTCM hoàn thành xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn. 

* GVBM hoàn thành PPCT các bộ môn. Khối 7,8,9 thay đổi điều chỉnh cho phù hợp. 

Khối 6: thực hiện theo công văn 221/PGDĐT – THCS ngày 02/7/2021, CV 10 PGDĐT – 

THCS ngày 07/01/2021 ( làm trước phụ lục1 – mục II.1).  

* TTCM lưu ý thống nhất chung cho tổ viên khi xây dựng PPCT về KT đánh giá: 

Học kì 1: KT đánh giá giữa kì tuần 10, cuối kì tuần 18 

Học kì 2: KT đánh giá giữa kì tuần 27, cuối kì tuần 35 

Trước tiết  KT đánh giá có tiết ôn tập.  

Mẫu K7,8,9: như năm học trước. 

Mẫu K6 theo phụ lục 1 – mục II.1 
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- Triển khai kế hoạch dạy chính khóa. 

- Giáo viên tiếp tục tham gia tập huấn chuyên môn (nếu có). 

- Chuẩn bị hồ sơ cho Giáo viên: Sổ đầu bài, sổ dự giờ. Còn lại sử dụng hồ sơ điện tử theo 

qui định. 

- Thời gian nộp kế hoạch dạy học của giáo viên về CM duyệt ngày 20/8/2021, của tổ CM 

ngày 23/8/2021.  

- Biên chế lớp: K6 - 02 lớp; K7- 02 lớp; K8 - 02 lớp; K9 - 02 lớp. 

- TTCM chủ động lên lịch triệu tập tổ viên họp trực tuyến triển khai nội dung CM theo kế 

hoạch. Tổ chức họp tổ CM trực tuyến theo qui định 01 tháng 02 lần. 

- Tổ viên chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho dạy học trực tuyến. (Theo chỉ đạo cấp 

trên). 

3. Công tác chủ nhiệm: 

- T. Tân hoàn thành việc chuyển trường trên hệ thống cho e Ka Thúy – Lớp 6a2. C. Niềm 

thông báo cho cha mẹ học sinh biết để hoàn tất công tác chuyển trường.  

- GVCN rà soát lại thông tin sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ học sinh năm học 2020 – 

2021 nhằm tránh sai sót cho năm học 2021 – 2022. 

- Hoàn thành quản lý học sinh đầu năm học vào phần mềm. 

- Liên hệ cha mẹ học sinh nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình của lớp đầu năm. 

III. Kế hoạch c  th : 

Thời gian 

 

Nội dung công việc Biện pháp 

Hình thức tổ chức 

Thực hiện Điều chỉnh 

Tuần 01 

Từ ngày 

02/08/2021 

đến ngày 

08/8/2021 

 

1. Dự kiến phân công chuyên 

môn năm học 2021 - 2022 

Hội ý theo tổ chuyên 

môn. 

CM, 

TTCM 

 

 

2. Triển khai xây dựng kế 

hoạch dạy học của tổ chuyên 

môn và giáo viên. 

Theo kế hoạch trường GVBM,  

TTCM 

 

3. Tập huấn chuyên môn Tin 

về dạy lập trình Scratch. 

Theo Cv PGD  GVBM 

Tin 

 

Tuần 02 

Từ ngày 

09/08/2021 

1. Thông qua dự kiến phân 

công chuyên môn cho giáo 

viên. 

Theo kế hoạch trường CM  



đến ngày 

15/8/2021 

2. Tiến hành xây dựng kế 

hoạch dạy học của tổ chuyên 

môn và giáo viên. 

Theo kế hoạch trường GVBM, 

TTCM 

 

3. Tập huấn chuyên môn Tin 

về dạy lập trình Python. 

Theo Cv PGD  GVBM 

Tin 

 

4. Nhóm trưởng KĐCL hoàn 

thành bổ sung hồ sơ KĐCL 

gửi về Thư ký (C. Huệ). 

Theo kế hoạch trường Các nhóm 

KĐCL 

 

Tuần 03 

Từ ngày 

16/08/2021 

đến ngày 

22/8/2021 

1. Duyệt kế hoạch dạy học 

của giáo viên để thực hiện 

trong năm học 2021- 2022. 

Theo kế hoạch CM TTCM, 

CM 

 

2. Chuẩn bị hồ sơ cho năm 

học mới. 

Theo kế hoạch trường Lãnh đạo 

trường, 

các tổ CM, 

văn phòng 

 

3. Sắp xếp TKB học văn hóa 

HKI năm học 2021- 2022. 

Theo kế hoạch trường CM  

4. Tiếp tục bồi dưỡng 

chuyên môn (nếu có) 

Theo CV PGD GVBM  

5. Chủ động hoàn tất bỏ hồ 

sơ KĐCL vào hộp minh 

chứng theo danh mục.  

Theo kế hoạch trường Các nhóm 

KĐCL 

 

Tuần 04 

Từ ngày 

23/08/2021 

đến ngày 

29/8/2021 

1. Duyệt kế hoạch dạy học 

của tổ chuyên môn. 

Theo kế hoạch trường TTCM, 

CM 

 

2. Hoàn thành TKB học văn 

hóa HKI năm học 2021 – 

2022. 

Theo kế hoạch trường CM  

3. Thống kê báo cáo đầu 

năm (Chuẩn bị dữ liệu nhập 

học bạ, danh sách học sinh, 

…) 

Theo kế hoạch trường GVBM, 

GVCN 

 



4. Kiện toàn Hội đồng tự 

quản các lớp. 

Theo kế hoạch trường GVCN  

5. Chuẩn bị phương án dự 

kiến học văn hóa tại trường 

hoặc theo hình thức trực 

tuyến. (Theo chỉ đạo cấp 

trên).  

Theo kế hoạch trường Lãnh đạo 

trường 

 

6. Các nhóm ký tất cả các 

phụ lục, hồ sơ KĐCL để 

phục vụ đoàn KĐCL huyện  

kiểm tra.  

Theo kế hoạch trường Các nhóm 

KĐCL 
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