
NỘI DUNG HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2015 

(DỰ THẢO) 

I. THỜI GIAN: 

   - Từ 10h 45 ngày 06/11/2015 

II. THÀNH PHẦN: 

-  Toàn thể giáo viên trong hội đồng. 

-  Vắng: 

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

III. NỘI DUNG: 

A- Đánh giá một số hoạt động chuyên môn tháng 10/2015: 

1) Về nề nếp dạy và học: 

-  Các lớp duy trì tốt sĩ số. 

-  Đảm bảo thời gian ra vào lớp.  

-  Thực hiện nghiêm túc việc lên kế hoạch và soạn giảng theo thời khoá biểu.  

-  Duy trì việc duyệt giáo án, kế hoạch hàng tuần. 

2) Công tác phổ cập: 

- Tổ chức tốt việc đón đoàn kiểm tra PCGD của Phòng GD. 

* Kết quả: + Đạt PCGD đúng độ tuổi mức độ 2 

                  + Dự giờ giáo viên lớp 5: 2/2 tiết xếp loại giỏi (XL cá nhân: đ/c Tấm xếp thứ 1/55, đ/c Bẩy 

xếp thứ 5/55 GV lớp 5 được dự giờ. XL trường: xếp thứ 1/18 trường) 

                  + KSCL: lớp 5A xếp thứ 3/55, lớp 5B xếp thứ 5/55 lớp 5 dự khảo sát. XL trường: xếp thứ 

1/18 trường. 

3) Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm: 

-  Tổ chức khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5. 

* Kết quả: 

 

LỚP 

 

ĐIỂM 

MÔN TOÁN MÔN TIẾNG VIỆT 

9-10 7-8 5-6 Dưới 5 9-10 7-8 5-6 Dưới 5 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

2A 13 43 9 30 6 20 2 7 13 43 8 27 8 27 1 3 

2B 14 48 7 24 8 28 0 0 9 31 12 42 7 24 1 3 

3A 4 15 9 35 9 35 4 15 1 4 11 42 11 42 3 12 

3B 3 12 15 60 5 20 2 8 2 8 14 56 8 32 1 4 

4A 15 57 8 31 2 8 1 4 6 23 11 42 6 23 0 0 

4B 2 8 15 58 7 26 2 8 2 8 8 30 15 58 1 4 

5A 18 72 5 20 2 8 0 0 10 40 7 28 8 32 0 0 

5B 15 54 7 25 3 10.5 3 10.5 8 29 13 46.5 4 14 3 10.5 

4) Công tác bồi dưỡng - phụ đạo học sinh: 

- Duy trì tốt công tác bồi dưỡng - phụ đạo học sinh ở tất cả các khối lớp.  

- Duy trì việc dạy học theo nhóm đối tượng cho học sinh từ khối 2 đến khối 5.  

- Tổ chức cho học sinh lớp 4, 5 ôn luyện và thi Violympic Toán trên mạng. 

5) Công tác khác: 

- Đã triển khai phong trào Xổ số học tập, phong trào Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11. 

- Dự chuyên đề dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường TH Hồng Khê (đ/c Mai, Thủy). 

- Dự chuyên đề môn Âm nhạc tại trường TH Vĩnh Hồng. (đ/c Mai, Tấn) 



- Dự Tập huấn môn Tiếng Anh tại trường Cao đẳng SP Hải Dương. (đ/c Đạm) 

- Tham gia làm bài kiểm tra năng lực Hội thi GVCN giỏi tại Phòng GD. (đ/c Tấm) 

- Các tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề theo kế hoạch: tổ 1-2-3 tổ chức chuyên đề Đổi mới nâng cao 

chất lượng môn Toán lớp 2. 

- Giáo viên thực hiện nghiệm túc việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014: nhận xét trong vở 

cũng như trên phần mềm.  

     B) Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11/2015: 

1) Công tác thi đua:  

- Tiếp tục tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 . 

- Tổ chức sinh hoạt tập thể chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

2) Về công tác phổ cập: 

- GVCN các lớp tiếp tục duy trì tốt sĩ số . 

- Tổ phổ cập tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ, báo cáo sau đợt kiểm tra PC của Phòng GD, chuẩn bị 

đón đoàn kiểm tra phổ cập của Sở GD. 

- GVCN tích cực rèn nề nếp; củng cố kiến thức cơ bản bám sát theo chuẩn kiến thức – kỹ năng;  tăng 

cường kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng học sinh. 

3) Hoạt động chuyên môn: 

- Tiếp tục duy trì tốt các nền nếp. Buổi sáng thực hiện thời gian học mùa đông từ tuần 11 (7h30 vào 

lớp – 9h ra chơi – 9h20 vào tiết 3 – 10h45 tan học.) 

-  Các tổ chuyên môn kết hợp với BGH tiếp tục duy trì việc duyệt kế hoạch, giáo án của giáo viên hàng 

tuần; duy trì nền nếp sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. 

- Giáo viên tiếp tục duy trì việc nhận xét đánh giá học sinh hàng tuần hàng tháng và cập nhật nhận xét 

trên trên phần mềm. 

- Tiếp tục triển khai Hội giảng – Hội thi GVG chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tiếp tục duy trì công tác bồi dưỡng - phụ đạo học sinh ở tất cả các khối lớp.  

- Tiếp tục cho học sinh lớp 4, 5 tham gia thi Violympic Toán trên mạng chuẩn bị thi cấp trường tháng 

11/2015. 

- Triển khai bồi dưỡng học sinh lớp 3, 4, 5 thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, chuẩn bị thi cấp trường 

tháng 12/2015. 

- Tổ chức Thi viết chữ đẹp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (Trong tuần 13). 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức chuyên đề theo kế hoạch: tổ 4-5 tổ chức chuyên đề: Áp 

dụng phương pháp "bàn tay nặn bột" trong dạy học. Trường tổ chức chuyên đề: Dạy học Mĩ thuật theo 

phương pháp mới. 

* Kế hoạch tổ chức chuyên đề Mĩ thuật:  

      + Từ 14h30 ngày 07/11/2015: phân công giáo viên dạy; thảo luận góp ý giờ dạy thực hành. 

      +  Từ 14h ngày 16/11/2015: Dạy thực hành  

- Tất cả giáo viên tích cực bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của cá nhân; kế hoạch của trường, 

tổ. 

- Tiếp tục tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, chuyên đề của Phòng – Sở GD&ĐT. 

- Động viên giáo viên tiếp tục tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp huyện (Phần thi ứng xử tình huống SP 

và thi kể chuyện ngày 13/11) 

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, kiểm tra việc nhận xét học sinh theo TT30 trong vở học 

sinh cũng như trên phần mềm 

 Ý kiến:  


