
   TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                                                                                      Quế Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022 

TỔ: TOÁN – TIN 
             

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 1619/SGDĐT-TTr ngày 16/10/2017 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;   

Căn cứ Công văn số 1751/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở GD & ĐT Quảng Nam về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

   Dựa trên kế hoạch kiểm tra nội bộ số 114/KH-THPTQS ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Trường THPT Quế Sơn; 

      Căn cứ kế hoạch năm học và chương trình hoạt động của tổ Toán –Tin năm học 2021-2022, 

         Nay Tổ Toán –Tin lập và tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ giáo viên trong tổ năm học 2021- 2022 như sau: 

I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

+ Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, TCM đánh giá được thực 

trạng, năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần 

nâng cao chất lượng  giáo dục. 

+ Đối với TCM, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm 

vụ. Từ đó điều chỉnh KH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu: 



+ TTCM có nhiệm vụ:   

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ TCM và tổ chức thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khi tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo viên; Đánh giá, xếp loại hồ sơ GV 

sau mỗi lần kiểm tra. 

+ Các thành viên được kiểm tra phải hợp tác, tạo điều kiện trong quá trình tổ kiểm tra.  

 

II/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Tổ Toán –Tin có tổng số có 09 giáo viên.  

Trong đó:   + Toán: 05.  

                     + Toán-Tin  03. 

          + Tin: 01 

 

III/. KẾ HOẠCH KIỂM TRA: 

 

STT Nội dung kiểm tra Thời gian kiểm tra GV được kiểm tra Môn kiểm tra/Tên 

chuyên đề 

Ghi 

chú 

1  

 

 

Kiểm tra toàn diện 

 

 

Học kỳ 1 

Từ 25/10/2021   

đến 30/10/2021. 

Trương Quang Nghiệp Dự giờ môn Toán  

2 Từ 08/11/2021  

đến 14/11/2021 

Lê Tứ Khóa Dự giờ môn Toán  

3  

Học kỳ 2 

Từ 14/3/2022  

đến 19/3/2022 

Trần Xuân Hùng Dự giờ môn Toán  

4 Từ 04/4/2022  

đến 09/4/ 2022. 

Đào Thị Hoàng Hiếu Dự giờ môn Tin  



5  

 

 

Kiểm tra chuyên 

đề 

 

 

 

Học kỳ 1 

Từ 15/10/2021 

đến 25/10/2021 

 

Tất cả các thầy cô của tổ 

Toán –Tin. 

Chuyên đề: Hồ sơ sổ 

sách 

(lần 1) 

 

6 Từ 05/11/2021 

đến 05/01/2022. 

 

Ngô Văn Quyền 

 

Chuyên đề: Việc xây 

dựng ma trận và ra đề 

kiểm tra thường xuyên, 

định kì. 

 

7 Từ 15/12/2021 

đến  25/12/2021 

 

Tất cả các thầy cô của tổ 

Toán –Tin. 

Chuyên đề: Hồ sơ sổ 

sách 

(lần 2) 

 

8 Từ 05/12/2021  

đến  05/01/2022 

 

Nguyễn.T.Thùy Trang 

Chuyên đề: Việc cập 

nhật điểm và thực hiện 

các cột điểm kiểm tra. 

 

9  

Học kỳ 2 

Từ 10/2/2022 

đến 10/3/2022. 

 

Trần Thị Hồng 

Chuyên đề: Công tác 

bồi dưỡng đội tuyển 

Olympic Tin 10 

 

10 Từ 10/3/2022 

đến 20/3/2022. 

 

Tất cả các thầy cô của tổ 

Toán –Tin. 

Chuyên đề: Hồ sơ sổ 

sách 

(lần 3) 

 

11 Từ 25/3/2022 

đến  05/4/2022 

 

Nguyễn Văn Tiếng  

Chuyên đề: Kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch 

giáo dục. 

 

12 Từ  08/5/2022 

đến 15/5/2022 

 

Tất cả các thầy cô của tổ 

Toán –Tin. 

Chuyên đề: Hồ sơ sổ 

sách 

(lần 4) 

 



 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ Toán- Tin năm học 2021-2022. Kính trình Ban lãnh đạo Trường THPT Quế 

Sơn xét duyệt./. 

       

                                                                                                                        Quế Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

                 Duyệt của Lãnh đạo                                                                                             TTCM 

                                                                                                                                               (Đã ký) 

                           (Đã duyêt) 

                                                                                                                                        Phan Thị Thu Thủy 

                 

                      Nguyễn Thị Hội 
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