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 I. Đánh giá công tác tháng 8/2022:  

- Ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc công tác trực lãnh đạo. 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp; biên chế lớp, giáo viên chủ nhiệm 

và đón học học sinh tựu trường vào ngày 29/9 

- Hoàn thành công tác Phân công chuyên môn; điều động giáo viên đi tăng 

cường tại trường TH-THCS Đinh Núp 

- Ban hành các hướng dẫn, kế hoạch chuyên môn đối với năm học; Hoàn thành 

xây dựng Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình (PPCT) của các bộ môn theo 

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện xong công tác vệ sinh trường lớp; các phòng học bộ môn; bổ sung 

sách thư viện, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho Chương trình GDPT 

đối với khối 6, 7 

- Thực hiện các báo cáo theo thông báo của cấp trên một cách kịp thời. 

- Tham gia tập huấn cấp tỉnh, cấp thị xã theo các thông báo từ Phòng Giáo dục 

và Đào tạo. 

 II. Kế hoạch công tác tháng 9/2022 

 - Ổn định biên chế các lớp học.  

 - Thực hiện giảng dạy theo Thời khóa biểu số 01 áp dụng từ ngày 

05/9/2022.  

 - Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới vào ngày 05/9 theo Hướng dẫn của 

phòng Giáo dục và Đào tạo.  

 - Thực hiện Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo quy định đối với khối 8,9 (Tuần 

2,4 của tháng; Riêng khối lớp 9: Tuần học thứ 3 của tháng dạy Hướng nghiệp) 

 - Triển khai tuần học sinh:  Giao Tổng phụ trách đội tham mưu thực hiện 

 -  Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học; Kế hoạch 

chuyên môn học kỳ I; Hồ sơ sổ sách giáo viên, tổ chuyên môn 

 - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT tổ chức. 

 - Tuyển chọn đội tuyển HSG (Khối 9) cấp trường và có kế hoạch bồi dưỡng 

học sinh giỏi dự thi cấp Thị xã. 



 - Triển khai Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường: Theo Kế hoạch số 

17/KH-THCSNM ngày 26/8/2022. 

 - Triển khai Cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu KHKT dành 

cho học sinh 

 - Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh; Đấu trường toán học. 

 - Hoàn thành Hồ sơ Tổ chuyên môn; Hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật đối 

với giáo viên theo Kế hoạch số 16/KH-THCSNM ngày 24/8/2022 

 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch bộ 

môn, kế hoạch hoạt động giáo dục tổ chuyên môn năm học 2022 – 2023. Đối với 

khối lớp 6, 7 bán sát nội dung chỉ đạo của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH; riêng 

các khối 8,9 thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH. 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cấp trường; Sinh hoạt tổ chuyên 

môn theo định hướng nghiên cứu bài học 

 - Hoàn thiện công tác điều tra Phổ cập giáo dục năm 2022. 

 - Chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2022 – 2023 

 - Thực hiện báo cáo số liệu đầu năm 

Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 9/2022 kế hoạch có thể được điều 

chỉnh để thực hiện. Yêu cầu các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt nhiệm 

vụ được phân công góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. 
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