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TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH 

TỔ: TIN HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       
 

Kế sách, ngày 20  tháng 09  năm 2016 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động tổ Tin học năm 2016 - 2017 

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017; 

Căn cứ công văn số   /SGDĐT- GDTrH ngày    tháng    năm 2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

Trung học năm học 2016 - 2017; 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Hiệu 

trưởng trường THPT Kế Sách; 

Căn cứ vào Kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017 của Phó  hiệu 

trưởng chuyên môn trường THPT Kế Sách; 

Tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

+ Số lượng giáo viên trong tổ: 07    

     Trong đó: nam 3;   nữ 4 

+ Các thành viên trong tổ gồm: 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Năm 

vào ngành 
Ghi chú 

1 Thạch Thị Huỳnh Nga 1976 ĐHSP Tin học 2002 Tổ trưởng 

2 Lê Văn Tài 1984 ĐHSP Toán - Tin 2007 
Thư ký hội 

đồng 

3 Phạm Thụy Băng Tâm 1985 ĐHSP Toán - Tin 2007  

4 Đỗ Văn Lùn 1984 ĐHSP Lý - Tin 2008  

5 Phạm Thị Xuân Hương 1986 ĐHSP Lý - Tin 2008  

6 Hoàng Minh Khoa 1986 ĐHSP Lý - Tin 2009  

7 Mai Thị Bích Vân 1987 ĐHSP Toán - Tin 2010  
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+Kết quả năm học 2016-2017: Tỷ lệ cả năm về bộ môn vượt chỉ tiêu 

quy định đầu năm. 

 

TSHS 

Toàn 

trường 

Giỏi Khá TB Yếu Kém 

SL Tỷ lệ (%) SL 
Tỷ lệ 

(%) 
SL 

Tỷ lệ 

(%) 
SL 

Tỷ lệ 

(%) 
SL 

Tỷ 

lệ 

1253 403 32,2 486 38,8 327 26,1 37 2,9   

+ Phân công chuyên môn năm học 2016 – 2017 như sau: 

TT Họ tên giáo viên Dạy các lớp 
Chủ 

nhiệm 

1 
Thạch Thị Huỳnh 

Nga 

11A1 (1.5), 11A2 (1.5), 11A3 

(1.5), 11A8 (1.5), 11A9 (1.5),  

11A11 (1.5), 12A3(1.5) 

 

2 Lê Văn Tài 
12A1 (1.5), 12A2 (1.5),  

12A7 (1.5), 12A9 (1.5) 

 

3 Phạm Thụy Băng Tâm 

10A2 (2), 10A8 (2), 10A12 

(2), 12A4 (1.5), 12A6 (1.5), 

12A11 (1.5) 

10A12 

4 Đỗ Văn Lùn 

10A7 (2), 10A11 (2), 12A5 

(1.5), 12A8 (1.5),  

12A10 (1.5) 

 

5 Phạm Thị Xuân Hương 
10A3 (2), 10A9 (2),10A10 (2), 

11A6 (1.5), 11A7 (1.5) 
10A3 

6 Hoàng Minh Khoa 
10A1 (2), 10A5 (2),10A13 (2), 

11A4 (1.5),  11A10 (1.5) 
 

7 Mai Thị Bích Vân 
10A4 (2), 10A6 (2), 11A5 

(1.5), 11A12 (1.5) 
10A4 

 

1. Thuận lợi : 

- Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Chi Bộ, và của Lãnh đạo trường 

trong từng công việc cụ thể của kế hoạch tổ đề ra; 

 - 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; 

- Các thành viên trong tổ đều có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đúng điều 

lệ, quy chế của ngành, có tinh thần đoàn kết cao, giao tiếp hòa nhã, luôn giúp đỡ 

lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; 

- Tinh thần tự học rất cao, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn; 

- Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ nên rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo;   
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- Giáo viên có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin. 

2. Khó khăn 

- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu giảng dạy, số 

lượng máy vi tính chưa đủ phục vụ học sinh trong các tiết thực hành cũng như việc 

dạy nghề phổ thông; 

- Khả năng tiếp thu tin học của học sinh ở các lớp cơ bản còn chậm  nên gặp 

khó khăn trong việc giảng dạy, cũng như vận dụng phương pháp mới trong dạy 

học. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của học sinh, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.  

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả 

hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường;. 

Xây dựng tập thể sư phạm của tổ gương mẫu, đoàn kết trên cơ sở thực hiện 

tốt quy chế dân chủ trong trường học. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy  

- Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần); 

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình đã được thống nhất và có ký 

duyệt của Hiệu trưởng. 

-  Nội dung giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng. 

- Đảm bảo tốt công tác soạn giảng, thực hiện tốt hồ sơ sổ sách theo qui định. 

 2. Đổi mới phương pháp dạy học 

 - Thiết kế bài giảng khoa học, hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng 

tâm, vừa sức tiếp thu của học sinh, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng 

sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản 

chất kiến thức. 

 - Dạy học sát đối tượng, quan tâm bồi  dưỡng những học sinh yếu, kém để 

tiếp thu kiến thức kịp thời. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện trực quan trong đổi 

mới phương pháp dạy học. 

 - Tăng cường dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn và kỹ năng sư phạm. 
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 - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học 

theo hướng học tập chủ động tích cực của học sinh.  

 3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá 

- Thống nhất thiết lập ma trận đề kiểm tra theo đúng quy trình. 

- Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ trưởng, tổ 

trưởng chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra gửi tất cả 

các đề kiểm tra đã được đánh giá về Lãnh đạo trường. Sau kiểm tra thực hiện việc 

chấm chữa bài đúng thời gian quy định. 

 - Đánh giá chính xác và đúng trình độ học sinh, đảm bảo khách quan, công 

minh. Đề kiểm tra phải bám sát chuẩn KTKN phù hợp với từng cấp độ.  

  - Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về: đề kiểm tra, kết quả kiểm tra trong 

các cuộc họp tổ. 

 4. Các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 

 - Tăng cường công tác nghiên cứu tài liệu sách báo, thông tin trên mạng, tự 

học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt là đầu tư cho công tác 

soạn giảng. 

- Dự giờ, thao giảng có rút kinh nghiệm nhằm góp phần cho giáo viên có 

điều kiện trao đổi về chuyên môn, về phương pháp để ngày càng hoàn thiện.  

- Thường  xuyên ứng dụng CNTT trong soạn giảng, khai thác mạng Internet 

thu thập các tư liệu, thông tin phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.  

 5. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ elearning - Thi “ Vận 

dụng kiến thức liên môn…” 

 a. Thi giáo viên giỏi 

- DANH SÁCH THI GIÁO VIÊN GIỎI 

1. Phạm Thụy Băng Tâm 

2. Lê Văn Tài 

3. Đỗ Văn Lùn 

4. Mai Thị Bích Vân 

5. Phạm Thị Xuân Hương 

  + Thi lý thuyết ngày 2/10/2016 

Hội giảng (2 tiết thực dạy) chia làm hai đợt tập trung vào tháng 10 và tháng 

1 theo lịch của nhà trường. 

  + Viết sáng kiến kinh nghiệm và nộp đúng thời gian quy định. 

  b. Thi ĐDDH- Bài giảng điện tử _Elearning 

- DANH SÁCH THI ĐDDH 

1. Tổ Tin học 
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- DANH SÁCH THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- Learning 

1. Phạm Thụy Băng Tâm 

2. Lê Văn Tài 

3. Đỗ Văn Lùn 

4. Mai Thị Bích Vân 

5. Hoàng Minh Khoa 

 - Bài thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm Trí Việt, Microsoft 

PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe 

Captivate, Violet 1.7 v.v…Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một 

bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ 

thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù 

hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để 

củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có 

ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa. 

Bài thi phải được đóng gói theo định dạng ( htm, html, exe). 

 c. Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn 

và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp 

- DANH SÁCH THI “Vận dụng kiến thức liên môn..” 

1. Hoàng Minh Khoa 

2. Đỗ Văn Lùn 

  Thực hiện theo công văn 1474/KH-SGDDT ngày 02/9/2014 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải 

quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học 

theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm 2016-2017.  

6. Thi Toán và Tiếng Anh trên Internet 

- Tổ Tin học hỗ trợ với tổ Toán và Anh văn trong việc thi Violympic trên mạng. 

7. Thực hiện hoạt động giáo dục khác 

 * Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:  

+ Phân công giáo viên dạy nghề Tin học văn phòng gồm các giáo viên sau 

đây: 

TT HỌ TÊN GIÁO VIÊN LỚP 

1 Thạch Thị Huỳnh Nga 11A3 

2 Mai Thị Bích Vân 11A5, 11A12 

3 Phạm Thụy Băng Tâm 11A1 

4 Đỗ Văn Lùn 11A9, 11A11 

5 Hoàng Minh Khoa 11A4, 11A10 

6 Phạm Thị Xuân Hương 11A6, 11A7 

7 Lê Văn Tài 11A2, 11A8 
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  + Tổ chức dạy nghề Tin học phổ thông cho tất cả học sinh 11 theo hướng 

dẫn số 424/SGDĐT- GDTrH ngày 03/3/2009 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ 

chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông. 

  + Kế hoạch ôn nghề Tin học (75 tiết) có lập Phân phối chương trình nghề và 

được ký duyệt của Hiệu trưởng. 

+ Học sinh khối 12 có nhu cầu thi cải thiện điểm thì đăng ký trong tháng 

9/2016. 

+ Thời khóa biểu dạy nghề áp dụng từ 12/9/2016 học vào các buổi sáng như 

sau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 + Thi nghề  vào ngày 05/3/2017 

8. Hoạt động tổ bộ môn  - Giáo viên 

 a. Tổ bộ môn 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tháng, học kì và cả năm 

học; 

 - Thống nhất phân phối chương trình dựa trên PPCT của BGD đề ra; 

 - Họp tổ chuyên môn 2 lần/tháng, vào các tuần lẻ mỗi tháng theo lịch của nhà 

trường.; 

 - Sinh họat chuyên đề, thực hiện ít nhất 2 chuyên đề/HK theo văn bản số 

5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương 

pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, các chuyên đề sau khi thực hiện có đưa file lên 

Trang Web trường học kết nối; 

  - Trao đổi chuyên môn trong các buổi họp tổ (có phân công giáo viên chuẩn bị 

nội dung trao đổi); 

      - Xây dựng chủ đề dạy học áp dụng cho các lớp nâng cao; 

Thứ Lớp 

2 11A3 

3 11A2, 11A12 

4 11A1, 11A10 

5 11A8, 11A11 

6 11A6, 11A9 

7 11A5, 11A7 
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 - Tự kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ, 

thực hiện dự giờ mỗi tiết dự giờ đều góp ý kiến nhận xét tiết dạy trong sổ dự giờ, 

cuối năm học giáo viên nộp sổ dự giờ về văn phòng để lưu trữ theo quy định; 

 - Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng giáo viên giỏi, thực hiện việc dự giờ 

đột xuất theo kế hoạch của trường. 

 - Đánh giá xếp loại giáo viên từng học kỳ và cả năm, nộp các đánh giá xếp loại 

giáo viên về Lãnh đạo trường vào cuối năm học. 

  - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ bằng email (chậm nhất 

vào ngày 30 hàng tháng) và văn bản cho văn phòng. 

 - Giáo viên được trường cử tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục hoặc Sở 

Giáo dục tổ chức có trách nhiệm triển khai lại nội dung được tập huấn cho tổ, cho 

trường.  

 b. Giáo viên  

 - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi 

mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của học sinh: 

Họat động nhóm, nêu vấn đề, hệ thống câu hỏi gợi mở, ứng dụng CNTT v.v...  cho 

phù hợp với từng đối tượng HS và nội dung bài làm cho các em thích học bộ môn 

minh phụ trách và đạt kết quả cao. Khắc phục hoàn toàn việc đọc chép, chiếu chép, 

tận dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, các trang thiết bị sẳn có.  

- Giáo viên dạy các lớp A2 phải có phương pháp dạy cho phù hợp.  

 - Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 tiết BGĐT và dự giờ thao giảng khi có tiết 

trống. Mỗi tiết dự giờ phải có đóng góp ý kiến nhận xét và đánh giá tiết dạy trong 

sổ dự giờ.  

 - Giáo viên thi GVG sẽ hội giảng 2 tiết theo lịch của trường (không tính tiết 

thao giảng ở tổ). 

 - GV tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy học: Soạn giảng giáo 

án, bài giảng điện tử. Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học Trí Việt, Photoshop, 

Flash vv...  Sử dụng các phần mềm soạn giảng như Violet 1.7, Presenter, Lecture 

maker, … Thường xuyên truy cập website của Bộ, Sở , Trường và sử dụng tốt hộp 

thư điện tử.  

 - Chấm, chữa bài cho học sinh: Khi chấm bài, giáo viên  chỉ rõ những lỗi của 

học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh thấy rõ những hạn chế  và có thể tự sửa 

chữa. Các bài kiểm tra phải được trả học sinh chậm nhất trong vòng 1 tuần.  

 c. Hồ sơ giáo viên 
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 GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường phổ 

thông và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:  

   01. Giáo án có ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, kết quả và nhận xét cụ thể; 

         02. Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai. Tổ trưởng có kế hoạch kiểm 

duyệt thường xuyên ký tên; 

        03. Sổ Sinh hoạt chuyên môn: Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn; 

   04. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế và xếp loại tiết dạy; 

   05. Sổ điểm cá nhân: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú 

ý sửa khi sửa điểm phải đúng qui định;  

  06. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung. 

* Các hồ sơ nộp về trường vào cuối năm 

     01. Tổ trưởng 

   + Sổ nghị quyết tổ; 

   + Báo cáo kết quả chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, học kỳ, năm; 

    + Sổ theo dõi thực hành; 

02. Giáo viên 

   + Sổ dự giờ 

 + Sổ chủ nhiệm(nếu có) 

   Ngoài ra có thể thêm sổ tự bồi dưỡng; 

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA TỔ NĂM HỌC 2016 – 2017 

 Trên cơ sở kết quả năm học 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016 – 

2017 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách, tổ Tin học đưa ra chỉ tiêu: 

1. Chỉ tiêu của tổ: 

a. Đối với học sinh 

+ Xếp loại học lực: 

- Giỏi: 25% 

- Khá: 40% 

- Yếu không quá 2,5% 

+ Xếp loại Nghề phổ thông: 

- Xếp loại Khá, Giỏi: 100% 

- Không có học sinh xếp loại trung bình. 

b. Đối với giáo viên: 

+ Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 100% 

+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trên 40% 
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2. Chỉ tiêu cụ thể từng giáo viên 

TT Họ tên giáo viên Dạy các lớp 
Số lượng 

HS Giỏi 

Số lượng 

HS Khá 

1 
Thạch Thị Huỳnh 

Nga 

11A1 (1.5), 11A2 

(1.5), 11A3 (1.5), 

11A8 (1.5), 11A9 

(1.5),  11A11 (1.5), 

12A3(1.5) 

58 98 

2 Lê Văn Tài 

12A1 (1.5), 12A2 

(1.5),  

12A7 (1.5), 12A9 

(1.5) 

52 58 

3 Phạm Thụy Băng Tâm 

10A2 (2), 10A8 (2), 

10A12 (2), 12A4 

(1.5), 12A6 (1.5), 

12A11 (1.5) 

75 96 

4 Đỗ Văn Lùn 

10A7 (2), 10A11 

(2), 12A5 (1.5), 

12A8 (1.5),  

12A10 (1.5) 

36 88 

5 
Phạm Thị Xuân 

Hương 

10A3 (2), 10A9 

(2),10A10 (2), 

11A6 (1.5), 11A7 

(1.5) 

42 83 

6 Hoàng Minh Khoa 

10A1 (2), 10A5 

(2),10A13 (2), 

11A4 (1.5),  11A10 

(1.5) 

48 79 

7 Mai Thị Bích Vân 

10A4 (2), 10A6 (2), 

11A5 (1.5), 11A12 

(1.5) 
40 59 

 Tổng số 351 561 
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V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG 

Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú 

  

8/ 2015  

 

 Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 02/09 

- Sắp xếp lại phòng máy tính, ráp thêm 10 máy 

tính. 

- Tổng cộng 2 phòng máy có 44 máy tính (mỗi 

phòng 22 máy) 

- Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu 

chính thức ngày 22/08/2016. 

- Chuẩn bị kế hoạch hoạt động của tổ. 

 

 

 

Thầy Khoa, Thầy 

Lùn 

    

  

-Cả tổ 

  

-Tổ trưởng 

  

  

  

  

  

  

  

9/ 2016 

  

  

  

  

  

  

  

 Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

Chào mừng năm học mới  

- Khai giảng ngày 05/09/2016; 

- Duy trì nề nếp dạy và học; 

- Thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của 

Hiệu trưởng, hạn chót 09/09/2016; 

- Họp tổ tuần lẻ của tháng; 

- Hoàn thành danh sách thi GVG trường, BGĐT, 

ĐDDH, bài viết liên môn. 

- Phối hợp với tổ Toán và Tiếng Anh trong việc thi 

trên mạng; 

- Tiến hành dự giờ  thăm lớp; 

- Ôn thi nghề từ tuần 4_K11 ngày 12/9/2016; 

 

- KSCL đầu năm: thống nhất bài kiểm tra 15ph. Tổng 

hợp kết quả hạn chót 5/10/2016.  

- Xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi Hiệu 

trưởng kí duyệt 26/09/2016; 

- GV kiêm nhiệm quản lý phòng máy tính; 

 

- Báo cáo tháng 9 

 

 

-Toàn trường 

-Cả tổ 

-Tổ trưởng 

 

-Cả tổ 

-Tổ trưởng 

 

- Cả tổ 

 

 

-GV được phân 

công 

-Cả tổ 

 

-Tổ trưởng 

 

-thầy Khoa, thầy 

Lùn 

-Tổ trưởng 

  

  

  

  

  

10/ 

2016 

  

  

  

 Chào mừng ngày 20/10  

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, dạy nghề 

PT; 

 

- Thực hiện chuyên đề vào ngày họp tổ lần 2 của 

tháng 

- Thao giảng GVG, thao giảng học kỳ 

- Dự giờ  

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 1; 

 

- GV được phân 

công 

 

- thầy Tài 

 

 

-GV trống tiết  

-thầy Khoa 
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Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú 

- Họp mặt ngày phụ nữ VN 20-10, lồng ghép  nội 

dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng 

giới…”. tổ chức vào ngày 16/10/2016; 

- Kiểm tra hồ sơ tổ 2 giáo viên;  

-Báo cáo tháng 10 

-GV nữ 

 

 

 

-Tổ trưởng 

11/ 

2016 

 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, dạy nghề 

PT;  

 

- Phối hợp với tổ Toán và Tiếng Anh trong việc thi 

trên mạng; 

-  Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn; 

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 1; 

- Thực hiện chuyên đề vào ngày họp tổ lần 2 của 

tháng 

- Thao giảng 

- Dự giờ 

- Chuẩn bị nộp ĐDDH về trường 

   + ĐDDH : ngày 07/11/2016; chấm 06,08/11/2016 

-Báo cáo tháng 11 

 

- GV được phân 

công 

 

-cả tổ 

 

-Tổ trưởng 

-cô Hương 

 

-cô Vân 

 

 

-GV trống tiết 

-Cả tổ 

 

-Tổ trưởng 

  

  

12/ 

2016 

  

  

  

  

 Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, dạy nghề 

PT; 

 

- Phối hợp tổ Toán, Anh văn về việc thi trên mạng;   

- Thi Kiểm tra HKI các khối  tuần 16;  

- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI Tuần 15; 

- Hoàn thành nhập điểm HKI hạn chót thứ Hai ngày 

26/12/2016; 

- Trao đổi các đề thi 

-Báo cáo tháng 12 

 

- GV được phân 

công 

 

-Cả tổ 

-cả tổ 

-GV  

-GV 

 

-Tổ trưởng 

-Tổ trưởng 

  

  

  

01/ 

2017 

  

  

 

 Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01  

- Nghỉ Tết DL 01/1/2017; 

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, dạy nghề 

PT; 

- Tiếp tục dự giờ, thao giảng; 

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 1; 

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 2; 

 

 

 

Toàn trường 

-Cả tổ 

 

-Cả tổ 

-Thầy Lùn 

 

-Cô Vân 
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Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú 

- Hạn chót nộp BGĐT là 16/01/2017 

- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn theo Kế 

hoạch của SGD (08/01/2017);  

- Tiếp tục dự giờ, thao giảng; 

-Báo cáo tháng 1 

-GV Đăng ký 

 

 

 

-Tổ trưởng 

02/2017 

 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2. 

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, dạy nghề 

PT; 

 - Nghỉ tết Nguyên đán từ 23/01/2017 đến 05/02/2017 

(nhằm ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 9-Giêng); 

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 1; 

- Thực hiện chuyên đề vào ngày họp tổ lần 2 của 

tháng; 

- Tiếp tục thao giảng , dự giờ;  

- Lập phương án thi nghề 

-Báo cáo tháng 2 

 

-Cả tổ 

 

-Toàn trường 

 

-thầy Tài 

 

-thầy Lùn 

 

 

-Tổ trưởng 

-Tổ trưởng 

  

  

  

  

3/2017 

  

  

  

 

 Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, 

ngày quốc tế phụ nữ 08/3. 

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo TKB, kết thúc 

chương trình dạy nghề PT. 

- Thi Nghề PT vào 05/3/2017 

- Phân công GV chuẩn bị nội dung trao đổi chuyên 

môn vào ngày họp tổ lần 1; 

- Thi HKII khối 12 và kết thúc chương trình 

- Thực hiện chuyên đề vào ngày họp tổ lần 2 của 

tháng; 

-Báo cáo tháng 3 

 

 

 

-Cả tổ   

 

-Cả tổ 

-cô Tâm 

 

 

-thầy Khoa, cô 

Hương 

-Tổ trưởng 

 

4/2017 
 

 

 

 

 

   Mừng đất nước thống nhất 30/04 - Quốc tế lao 

động 01/05 

- Giỗ Tổ Hùng Vương 06/4/2017; 

- Nộp đề thi HKII (bao gồm luôn ma trận đề, đáp 

án,..) 

- Thi HKII khối 10, 11 trước lịch thi của trường 1 

tuần; 

- GV dạy K12 hoàn thành nhập điểm HKII hạn chót 

ngày 29/4/2017;  

- GV K11&10 hoàn thành nhập điểm và HK và HK 

ngày 22/4/2017;  

- Trao đổi các đề thi; 

 

-Báo cáo tháng 4 

 

 

 

-Cả tổ 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ trưởng 

 

-Tổ trưởng 
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Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú 

  

  

  

5/2017 

  

  

 Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 

- Kết thúc chương trình tin học 10, 11; 

- Hoàn thành học bạ; 

- Họp tổ cuối năm đánh giá xếp loại GV 

- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày 22/5 /2017; 

-Báo cáo tháng 5 

 

 

 

-Cả tổ 

 

-Tổ trưởng 

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Tin học từ tháng 08 năm 2016 đến 

tháng 05 năm 2017. Tùy thuộc vào sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Hiệu trưởng nhà 

trường, Kế hoạch chuyên môn của trường, Tổ Tin học sẽ có điều chỉnh cụ thể cho 

phù hợp. 

    

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

                Lê Tứ Hải 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

    

Thạch Thị Huỳnh Nga 

 


