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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 03/2022
I. Kiểm điểm công tác tháng 02:
- Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học trực tuyến và trực tiếp theo đúng phân
phối chương trình; nắm tình hình dạy và học của giáo viên, học sinh để kịp thời
định hướng, giúp đỡ, ...
- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đón học sinh
đi học trở lại đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ
đạo của cấp trên. Phân công các bộ phận chuẩn bị tốt phòng học, phòng y tế,
phòng cách ly, vòi rửa tay, nước khử khuẩn, khẩu trang… Vệ sinh, khử khuẩn
trường, lớp, vật dụng dạy – học và sinh hoạt.
- Đảm bảo công tác báo cáo tình hình học sinh nghi nhiễm Covid 19 về
phòng GDĐT đúng qui định.
- Phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập.
- Duyệt kế hoạch bài dạy (theo Công văn 3969/ BGDĐT-GDTH về hướng
dẫn điều chỉnh nội dung dạy học);
- Thực hiện công tác trực Tết Nguyên đán theo đúng quy định;
- Triển khai đến phụ huynh, học sinh kế hoạch tổ chức cho học sinh đi lại;
- Tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức đón đoàn sinh viên đến thực tập tại trường.
- Tham dự tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lơp 3 năm 2022-2023.
- Tổ chức tiết chuyên đề môn Tập đọc lớp 2 và tiết thao giảng Toán lớp 4.
- Tổ chức đại hội cha mẹ học sinh.
II. Triển khai công tác tháng 03:
- Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học trực tuyến và trực tiếp theo đúng phân
phối chương trình; nắm tình hình dạy và học của giáo viên, học sinh để kịp thời
định hướng, giúp đỡ, ...
- Duyệt kế hoạch bài dạy (theo Công văn 3969/ BGDĐT-GDTH về hướng
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dẫn điều chỉnh nội dung dạy học);
- nắm tình hình học sinh khi tham gia bán trú;
- Tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch của nhà trường.
- Dự giờ thăm lớp.
- Tổ chức dự giờ sinh viên thực tập. Hoàn thành hồ sơ cho sinh viên thực tập
năm thứ 3.
- Khối 4 và khối 5 tổ chức soạn đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II.
III. Biện pháp thực hiện:
- Tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
Covid-19;
- Các tổ khối tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục, đảm bảo hoàn thành
chương trình học kỳ II năm học 2021-2022 theo định hướng phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh;
- Dành thời gian phù hợp để tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng mà
học sinh được học qua hình thức trực tuyến. Khối 4 và khối 5 sinh hoạt tổ thống
nhất ma trận đề kiểm tra và soạn đề kiểm tra.
- Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của việc dạy học trực tuyến phối hợp với hoạt
động dạy học trực tiếp.
Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 03/2022 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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