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Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Người thực hiện 

I 

Từ 01/10 

đến 01/10 

- Hoạt động chủ điểm: Ngày phụ nữ VN 20/10 - Họp mặt - GV nữ 

- Thao giảng, dự giờ - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 

- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 

- Viết bài tham luận đổi mới PPDH - Dựa vào chủ đề đã chọn - Cả tổ 

    

II 

Từ 03/10 

đến 08/10 

- Hướng dẫn HS tham gia thi tiếng Anh qua mạng. - Hướng dẫn cách thức thi - GV tiếng Anh 

- Thao giảng, dự giờ - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 

- GV đăng ký sáng kiến kinh nghiệm - Chọn đề tài, đăng ký - Cả tổ 

- GV đăng ký soạn dạy tích hợp - Thực hiện theo chủ đề bộ môn - GV đăng ký 

- Lên xuống lớp đúng giờ - Nắm rõ lịch làm việc - Cả tổ 

- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN - Dạy theo TKB - GV được PC 

    

III 

Từ 10/10 

đến 15/10 

- Dạy bù, nếu trễ chương trình - Dạy vào các ngày thích hợp - GV trễ CT 

- Thao giảng- dự giờ, thi GVDG lý thuyết - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch 
-Cả tổ; thi GVDG, 

những GV đăng ký 

- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 

- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN - Dạy theo TKB - GV được PC 

- Họp tổ lần 1: 15g00, 17/10 - Thông báo - Cả tổ 

- Lên xuống lớp đúng giờ - Nắm rõ thời gian làm việc - Cả tổ 

- Hướng dẫn HS tham gia thi tiếng Anh qua mạng - Hướng dẫn cách thức thi - GV tiếng Anh 

- Sinh hoạt chuyên đề - Dựa vào kế hoạch - Cả tổ 

- Lưu ý: TG, thi GVDG sử dụng máy chiếu - Soạn GA điện tử, trình chiếu - GV TG, thi GVDG 

    

IV 

Từ 17/10 

đến 22/10 

- Lên xuống lớp đúng giờ - Nắm rõ thời gian làm việc - Cả tổ 

- Kỷ niệm ngày PNVN 20/10 - Họp mặt - GV nữ 

- Chấm trả bài đúng PPCT - Dựa vào PPCT - Cả tổ 

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp tỉnh. - Thực hiện theo hướng dẫn - GV đăng ký. 

- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN - Dạy theo TKB - GV được PC 

- Thao giảng- dự giờ, thi GVG - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 

    

V 

Từ 24/10 

đến 29/10 

- Thao giảng, dự giờ, thi GVG - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 

- Kiểm tra hồ sơ của GV - Thông báo - GV được TB 

- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 

- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN - Dạy theo TKB - GV được PC 

- Họp tổ lần 2: 14g 00, 29/10 - Thông báo - Cả tổ 

    

VI 

Từ 31/10 

đến 31/10 

- Thao giảng, dự giờ, thi GVG - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 

- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 
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