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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 11/2021
I. Kiểm điểm công tác tháng 10:
1. Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện ghi hình các tiết dạy theo Công văn
823/PGDDT-TH;
- Kiểm tra thực hiện công tác dạy học trực tuyến của các lớp;
- Các tổ khối thực hiện giảng dạy theo đúng tinh thần của Công văn số
938/GDĐT-TH ngày 17/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 và
một số lưu ý trong việc tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covỉd19;
- Tổ 5 thực hiện nghiêm theo Công văn số 925/GDĐT-TH ngày
14/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về việc thực hiện kế hoạch
giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông
(GDPT) 2018;
- Duyệt kế hoạch bài dạy, kế hoạch giảng dạy trực tuyến của các khối;
- Các giáo viên tham gia học bồi dưỡng thường xuyên Modul 4 đúng thời
gian quy định;
- Thăm các lớp trực tuyến tại các điểm cầu;
- Tham dự sinh hoạt chuyên môn của các khối tổ;
- Tham gia xây dựng các tiết ghi hình theo phân công của Phòng GDĐT
đã thực hiện đến Tuần 8;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Chuyên đề - Thao giảng năm học 20212022;
- Triển khai, xét duyệt GV đủ điều kiện thi Giáo viên Giỏi cấp Quận năm
học 2021-2022;
- Tổ chức Chuyên đề Tổ 5 “Sử dụng phối hợp các ứng dụng mang lại
hiệu
quả dạy học trực tuyến” (cấp trường);
- Tham dự buổi chia sẻ hình thức KTĐK trực tuyến.
- Báo cáo dạy học trực tuyến Khối 1, Khối 2; Tình hình dạy học trực
tuyến chương trình Tiếng Anh Tích hợp gửi PGD.

2. Công tác Pháp chế:
- Triển khai các văn bản chuyên môn của cấp trên;
- Quyết định số 106/QĐ-GDĐT ngày 01/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quận 7 về Thành lập đoàn kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022;
- Quyết định số 112/QĐ-GDĐT ngày 26/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quận 7 về Thành lập mạng lưới, cụm chuyên môn năm 2021-2022 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Quyết định số 107/QĐ-GDĐT ngày 01/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quận 7 về Kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý
chuyên môn; chương trình giáo dục phổ thông 2018 và công tác dạy học trực
tuyến tại đơn vị năm học 2021 – 2022;
- Công văn số 4728/UBND-TTQ ngày 19/10/2021 của Ủy ban Nhân dân
Quận 7 Về tham gia cuộc thi "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống
tham nhũng năm 2021";
- Kế hoạch số 1029 ngày 13/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quận 7 về Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2021-2022;
- Công văn số 1032/PGD-PCGD ngày 13/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quận 7 về Hướng dẫn về viê ̣c thực hiê ̣n công tác phổ câ ̣p giáo du ̣c, xóa
mù chữ năm ho ̣c 2021 – 2022;
II. Triển khai công tác tháng 11:
1. Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học trực tuyến theo đúng phân phối
chương trình; nắm tình hình dạy và học của giáo viên, học sinh để kịp thời định
hướng, giúp đỡ, ...
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề - thao giảng:
+ Chuyên đề môn Toán ngày 11/11/2021 – Bài: Tìm số chia “Dạy
học theo hướng phát triển năng lực học sinh”. GV thực hiện: cô Vũ Thị Kim
Thêu – Tổ khối 3.
+ Chuyên đề môn Tiếng Anh ngày 18/11/2021- Bài: Review “Sử
dụng phối hợp các ứng dụng phần mềm Quizizz, Livewordsheet trong dạy học
trực tuyến”. GV thực hiện: thầy Lê Quang Niệm - Tổ TA.
+ Thao giảng môn HĐTN ngày 9/11/2021- Bài: Vì một cuộc sống
an toàn “Dạy học theo chủ đề”. GV thực hiện: cô Thái Thị Nguyệt + Tổ khối 2.
+ Thao giảng phân môn LT&C ngày 25/11/2020. Bài: Tính từ “Dạy
học theo hướng phát triển năng lực học sinh”. GV thực hiện: cô Phạm Thị Đầm
+ Tổ khối 4.
- Dự giờ, thăm các lớp trực tuyến;
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- Duyệt kế hoạch bài dạy (theo Công văn 3969/ BGDĐT-GDTH về hướng
dẫn điều chỉnh nội dung dạy học);
- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học
2021-2022;
- Chỉ đạo Tổ 4, 5 tổng hợp nội dung kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, phân
công soạn đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I;
- Tham gia tập huấn ngày 2/11/2021 nội dung: chia sẻ hình thức kiểm tra
định kì trực tuyến do PGD tổ chức. (CBQL, GV khối 4, 5 và GV phụ trách
CNTT của trường)
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên khối 4, 5 về công tác kiểm tra định kỳ
bằng hình thức trực tuyến;
- Tham gia Hô ̣i nghi ̣ (hình thức trực tuyế n) về tình hình giảng da ̣y trực
tuyế n từ đầ u năm đế n nay ở khố i 1, 2 thực hiêṇ CTGDPT2018.
2. Công tác Pháp chế:
- Triển khai các văn bản của cấp trên.
III. Biện pháp thực hiện:
- Các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề;
- Duyệt kế hoạch dạy học trực tuyến theo đúng phân phối chương trình và
Công văn 3969/ BGDĐT-GDTH về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học);
- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học
2021-2022 theo Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hướng dẫn cô Hoài Hương tổ chức tập huấn cho giáo viên khối 4, 5 về
công tác kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến.
Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 11/2021 của trường Tiểu học Võ
Thị Sáu. Đề nghị các tổ chuyên môn nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc góp phần
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị./.
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