
 

TRƯỜNG THPT VĨNH HẢI 

TỔ TOÁN–TIN HỌC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2016 
***************** 

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

I 

Từ 01/11 

đến 05/11 

Hoàn thành điểm thi đua tháng 10 Báo cáo bằng bảng điểm Cả tổ 

Triển khai TG-DG và TG thi GVG 

tháng 11/2016 

Lên lịch TG-DG và TG thi 

GVG 
Tổ trưởng 

Hoàn thành kiểm tra chuyên môn 1 

giáo viên. 

Dự giờ giảng dạy và kiểm tra 

hồ sơ chuyên môn. 

Tổ trưởng và GV 

có liên quan 

Phân công giáo viên ra đề thi HKI 
GVBM ra đề và giới hạn 

chương trình HKI. 
Cả tổ 

Chuẩn bị câu hỏi “Đố vui để học” GV ra đề nộp lại cho tổ trưởng Cả tổ 

    

II 

Từ 07/11 

đến 12/11 

Đăng kí TG-DG tháng 11/2016 
Đăng kí trên bảng thông báo, 

người dự xem bảng thông báo 
Cả tổ 

Nhập điểm kiểm tra tháng 10/2016 
Nhập trực tiếp vào máy tính của 

trường. 
Cả tổ 

Tham gia các phong trào mừng 20/11 
Theo kế hoạch của Công đoàn 

và Đoàn thanh niên. 
Cả tổ 

Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi 

Violympic toán trên Internet 

GVBM toán cho học sinh thi  

trên phòng máy. 
Cả tổ 

    

III 

Từ 14/11 

đến 19/11 

Tiếp tục TG-DG theo kế hoạch 
Đăng kí trên bảng thông báo, 

người dự xem bảng thông báo. 
Cả tổ 

Dự lễ kỉ niệm ngày NGVN 20/11 Tham dự đúng giờ, đầy đủ Cả tổ 

Hoàn thành  2 tiết Thi GVG Tổng hợp kết quả báo về BGH Tổ trưởng 

Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 11 

ngày 18/11/2016 lúc 14 giờ. 

Thảo luận chuyên đề:“Nguyên 

nhân và biện pháp khắc phục 

học sinh yếu kém ở bộ môn.” 

Cả tổ 

    

IV 

Từ 21/11 

đến 26/11 

Nộp đề thi HK I của khối 12 về BGH 
Tổng hơp và kiểm tra đề trước 

khi nộp. 
Tổ trưởng 

Thanh tra toàn diện một giáo viên Theo Quyết định của BGH Tổ trưởng 

Tiếp tục thi GVG tiết thực hành theo 

chỉ định của BGH 

GV thi chuẩn bị giáo án giảng 

dạy. 
Cả tổ 

Tiếp tục ôn và hướng học sinh thi toán 

Violympic 
GVBM toán hướng dẫn GVBM toán 

    

V 

Từ 28/11 

đến 30/11 

Chấm và trả bài kiểm tra cho học sinh 
GVBM hoàn thành điểm kiểm 

tra cho học sinh 
Cả tổ 

Báo cáo sỉ số và đánh giá hạnh kiểm 

học sinh tháng 11 

GVCN tổng hợp và thống kê 

từ các bộ phận 

Tổ viên có chủ 

nhiệm 

Họp tổ sơ kết tháng 11 (14 giờ, 

30/11/2016) 
Chuẩn bị các thủ tục báo cáo Cả tổ 

 

 

 

 

Vĩnh Châu, ngày 01 tháng 11 năm 2016 

TỔ TRƯỞNG 


