
NỘI DUNG HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2015 

(Dự thảo) 

I. THỜI GIAN: 

  Từ 10h 30 ngày 17/9/2015 

II. THÀNH PHẦN: 

-  Toàn thể giáo viên trong hội đồng. 

-  Vắng: 

-  Chủ toạ: Đ/c Mai                       Thư kí: Đ/c Thanh 

III. NỘI DUNG: 

1- Đánh giá công tác tháng 8/2015: 

a) Những việc đã làm được: 

- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ và tích cực các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè theo 

kế hoạch của trường, của PGD. 

- BGH kết hợp với tổ chuyên môn đã tổ chức đánh giá xếp loại BDTX cho giáo viên và nộp 

kết quả về PGD.  

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch BDTX của GV và của nhà trường. 

- Tổ chức tuyển sinh lớp 1 theo đúng kế hoạch của PGD. Tổng số học sinh lớp 1: 80 em, nữ 

32 em. Tổng số học sinh toàn trường: 294 em (Nữ: 147). Có 1 em KT. 

- Tổ chức cho học sinh LĐVS và nhắc nhở chuẩn bị tốt đồ dùng học tập; SGK, văn phòng 

phẩm chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.  

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại trong hè để xét lên lớp lần 2. Hoàn thành các loại báo cáo 

nộp về PGD. 

- Thực hiện học chương trình tuần 1 từ ngày 24/8/2015. 

- Hoàn thành việc xây dựng thời khoá biểu, phân công chuyên môn và đã duyệt với PGD.  

- GVCN các lớp ổn định và duy trì tốt sĩ số: 

       Tổng số HS toàn trường (Tính đến ngày 15/9/2015): 295 em (nữ 148, 1HS KT) 

        1A: 27 em (nữ: 10)                       1B: 26 em (nữ: 11)            1C: 27 em (nữ: 11) 

        2A: 30 em (nữ: 15)                       2B: 29 em (nữ:16) 

        3A: 26 em (nữ: 13)                       3B: 26 em (nữ: 14; 1 KT) 

        4A: 25 em (nữ: 13)                       4B: 26 em (nữ: 13) 

        5A: 25 em (nữ: 16)                       5B: 28 em (nữ: 16) 

- Chỉ đạo 100% GV tham gia mượn sách, thiết bị đồ dùng dạy học. 

- Chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc việc lên kế hoạch và soạn giảng theo thời khoá biểu. 

BGH duyệt giáo án, kế hoạch đầy đủ hàng tuần.  

   Đánh giá về việc soạn giáo án từ tuần 1- 4: 100% GV có đầy đủ giáo án theo quy định. 

Soạn đúng theo chương trình, thời khóa biểu. Nội dung soạn thể hiện rõ các hoạt động của 

thầy và trò, bám sát chuẩn kiến thức – kĩ năng và nội dung giảm tải. Một số GV nội dung 

soạn thể hiện được sự phân hóa học sinh theo đối tượng. 

b) Một số tồn tại: 

- Công tác phát hành SGK, ấn phẩm chưa khoa học. 

- Một số GV chưa sát sao trong công tác quản lý lớp, đặc biệt ở những tiết sinh hoạt tập thể. 

- Soạn giáo án: Một số tiết nội dung soạn chưa thể hiện sự đổi mới, một số tiết tăng ND còn 

sơ sài, chưa thể hiện rõ sự phân hóa đối tượng học sinh; chưa thể hiện rõ việc nhận xét, đánh 

giá học sinh theo TT30/2014, lồng ghép GDBV môi trường, biển đảo, giáo dục KNS; đa số 

GV soạn trên máy vi tính còn mắc lỗi kĩ thuật vi tính như: lỗi phông chữ, khoảng cách dãn 

dòng, cỡ chữ, kiểu chữ, không cách sau dấu... 

     2) Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 9/2015: 

a) Kế hoạch chung: 

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tổ chức  Lễ 

khai giảng năm học mới. (đã hoàn thành) 

- Tổ chức học tập nhiệm vụ năm học, xây dựng quy chế chuyên môn của nhà trường. 



- Các lớp tiếp tục duy trì sĩ số và tăng cường rèn nền nếp, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường. 

- Chỉ đạo GVCN tích cực ĐMPP nâng cao chất lượng học sinh. Tích cực mượn sách tham 

khảo và đồ dùng dạy học. 

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc lên kế hoạch và soạn giảng hàng 

tuần. Bài soạn phải thể hiện rõ sự phân hóa đối tượng học sinh; lồng ghép giáo dục BVMT, 

biển đảo; giáo dục KNS; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ... Chú ý hạn chế lỗi kĩ 

thuật vi tính. Riêng GV lớp 3 một số tiết cần thể hiện rõ một phần hoặc một hoạt động dạy 

học áp dụng theo mô hình VNEN. 
- GV mĩ thuật, GV Tiếng Anh hoàn thành việc xây dựng kế hoạch dạy học theo chương 

trình mới.  

- Các đ/c tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tích cực chủ động kiểm tra giáo án, kiểm tra việc 

đánh giá học sinh của giáo viên trong tổ hàng tuần, hàng tháng. 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn duy trì tốt sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tích cực đổi mới 

hình thức, nội dung sinh hoạt. 

Chú ý: ND sinh hoạt tổ cần tập trung trao đổi, thảo luận nhiều về việc tổ chức chuyên đề; 

đổi mới phương pháp soạn-giảng; rút KN sau khi dự giờ, những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình giảng dạy; cách đánh giá học sinh, công tác BDGV …. 

- Tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các loại kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà 

trường, của các tổ chuyên môn, của cá nhân để chuẩn bị cho Hội nghị CBVC cấp tổ, cấp 

trường. 

- Tổ chức KSCL đầu năm từ khối 2 – 5 (theo Kế hoạch của Phòng GD) 

- GVCN các lớp chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo đối tượng. 

- BGH, tổ trưởng chuyên môn dự giờ, kiểm tra một số giáo viên.  

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên đăng ký và áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào dạy 

học các môn học. 

- Chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng cho HS thi Olympic Tiếng Anh, Violympic Toán trên 

mạng Internet. 

- Xây dựng kế hoạch BD học sinh luyện viết chữ đẹp, luyện tập Aerobic. 

b) Lịch công tác cụ thể: 

Thời gian Nội dung công việc 

Thứ ba 

Ngày 01/9 

- Toàn trường học bình thường; 

- Chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng năm học mới. 

- Duyệt TKB và phân công chuyên môn tại PGD. 

Thứ tư 

Ngày 02/9 
- Ngày 02/9: Nghỉ Lễ Quốc khánh. 

Thứ năm 

Ngày 03/9 

- Từ 10h30: Họp hội đồng. 

- Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng năm học mới. 

Thứ sáu 

Ngày 04/9 
- Từ 16h: Tổng duyệt chương trình khai giảng. 

Thứ bẩy 

Ngày 05/9 
- Khai giảng năm học mới. 

Thứ hai 

Ngày 07/9 

- Chào cờ + học chương trình tuần 3. 

- Duyệt KH, giáo án của GV 

Thứ tư 

Ngày 09/9 
- Từ 10h: Công ty Uniden về trao quà cho 11 HS nghèo vượt khó. 

Thứ năm 

Ngày 10/9 

 - Từ 7h 30: Quản lý dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 

câp TH tại PGD. 

Thứ bẩy 

Ngày 12/9 
 - Từ 7h30: Họp PHHS đầu năm học. 

Thứ hai - Chào cờ + học chương trình tuần 4 



Ngày 14/9 - Duyệt KH, giáo án của GV 

Thứ ba 

Ngày 15/9 

- Lập danh sách HS lớp 3 học nhóm Tin (12 HS) 

- Từ 14h: Dự giờ đ/c Hiên (TD lớp 4A – tiết 1). 

Thứ tư 

Ngày 16/9 

- Từ 7h15: Dự giờ đ/c Hiên (TD lớp 5B – tiết 1). 

- Từ 8h: Dự giờ đ/c Thúy (Toán lớp 2B – tiết 2). 

Thứ năm 

Ngày 17/9 

- Từ 8h: Dự giờ đ/c Lời (LTVC lớp 3B – tiết 2). 

- Từ 10h30: Họp chuyên môn; triển khai nhiệm vụ năm học. 

Thứ sáu 

Ngày 18/9 

- Kiểm tra đồ dùng, sách vở của HS.  

- Từ 7h30: Duyệt KH môn Mĩ thuật + Tiếng Anh lớp 3+4 

Thứ hai 

Ngày 21/9 

- Chào cờ; Tuyên truyền giới thiệu sách tháng 9. 

- Duyệt KH, giáo án của GV 

Thứ ba 

Ngày 22/9 

- Từ 7h30: Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét HS theo TT30/2014 của GV 

khối 1   

Thứ tư 

Ngày 23/9 
- Từ 7h 15: Dự giờ một số GV 

Thứ năm 

Ngày 24/9 
- Từ 7h 15: Dự giờ một số GV 

Thứ sáu 

Ngày 25/9 

- Từ 7h 15: Dự giờ một số GV 

- Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét HS theo TT30/2014 của GV khối 2   

Thứ hai 

Ngày 28/9 

- Chào cờ + Học chương trình tuần 5. 

- Duyệt KH, giáo án của GV. 

Thứ ba 

Ngày 29/9 

 - Từ 7h30: Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét HS theo TT30/2014 của GV 

khối 3 - 4 . 

Thứ tư 

Ngày 30/9 
- Từ 7h 15: Dự giờ một số GV. 

* Ghi chú: Lịch công tác tháng sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung khi có lịch chỉ đạo cụ thể của 

Phòng, Sở. 

 

3) Thảo luận Quy chế chuyên môn năm học 2015 – 2016: 

 

      4) Học tập nhiệm vụ năm học 2015 – 2016: 

 

      5) Ý kiến thảo luận: 

 

 


