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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường
Năm học: 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo
viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4;
Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường THCS Khánh Hội;
Trường THCS Khánh Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường năm học 2021-2022 như sau:
I. Mục đích, nguyên tắc của Hội thi:
1. Mục đích.
a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp
trường và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực
lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo
dục của trường và của ngành;
b) Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi
mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
c) Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào
thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên
rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm công tác
giảng dạy.
2. Nguyên tắc của Hội thi.
a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo
viên tham gia Hội thi;
b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách
quan và đảm bảo thực chất;
c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của
Ngành.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng đăng ký dự thi và môn thi:
1. Đối tượng.
- Giáo viên tham dự Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
2. Tiêu chuẩn dự thi.
- Giáo viên tham dự Hội thi phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên
của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu
chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định
chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;
3. Môn thi.
Tất cả các môn trong chương trình giáo dục phổ thông: Toán, Vật Lý, Hóa học,
Sinh học, Công nghệ, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân,
Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.
III. Nội dung và hình thức thi:
Tại Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở
giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ
thông giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phải tham gia 02 vòng thi như sau:
Vòng 1: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.
Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng
học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội
thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị
cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.
Vòng 2: Giáo viên trình bày sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao chất lượng giảng
dạy của bộ môn phụ trách. Bài viết được đóng cuốn và nộp về nơi BTC. Biện pháp
được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để
đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng
cá nhân trước đó.
IV. Thời gian – Địa điểm thi:
Thời gian thi:
Vòng 1: Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022.
Vòng 2: Từ ngày 02/4/2022 đến ngày 08/4/2022.
Địa điểm thi: Phòng Hội trường (Phòng E.3) Trường THCS Khánh Hội.
V. Đánh giá kết quả giáo viên dự thi, công bố kết quả hội thi:
1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu.

Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo
đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại Trung bình trở xuống.
Phần trình bày một biện pháp sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy của cá nhân tại nơi giáo viên đang làm việc được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh
giá mức Đạt.
2. Kết quả hội thi.
Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp
trường và thực hiện các chế độ khen thưởng theo quy định.
Kết quả Hội thi của giáo viên được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử
của trường và các bảng tin của trường.
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu như sau: Danh hiệu giáo
viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công
nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực
hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành như đánh giá, xếp loại
thi đua của đơn vị và bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua của cá nhân, đồng thời là căn cứ
để xem xét thực hiện các chế độ, chính sách với giáo viên như bồi dưỡng nâng cao, quy
hoạch nguồn cán bộ kế cận, chế độ ưu đãi .v.v…
VI. Kinh phí tổ chức thi:
Trích từ quỹ học phí theo quy định hiện hành.
VII. Ban tổ chức, Ban giám khảo:
 Ban tổ chức:
a. Đ/c Lê Trường Chinh – Hiệu trưởng:
Trưởng ban
b. Đ/c Lâm Thị Thanh Thúy – Phó Hiệu trưởng:
Phó ban
c. Đ/c Trần Văn Hoàng – Phó Hiệu trưởng:
Phó ban
d. Đ/c Nguyễn Văn Thành Danh – Chủ tịch Công đoàn: Thư ký
 Ban giám khảo: (có danh sách kèm theo)
Dự kiến giám khảo Hội thi:
STT
Họ tên Giám khảo
Môn chấm
Ghi chú
1

Lê Trường Chinh

Các môn

Hiệu trưởng

2

Trần Văn Hoàng

Các môn

Phó Hiệu trưởng

3

Lâm Thị Thanh Thúy

Các môn

Phó Hiệu trưởng

4

Nguyễn Thị Hương

Ngữ văn

Tổ trưởng tổ Ngữ văn

5

Nguyễn Thành Năng

Toán

Tổ trưởng tổ Toán

6

Đỗ Kim Hòa

Anh Văn

Tổ trưởng tổ Anh văn

7

Trần Thị Ngọc Mai

Sinh học

Tổ trưởng tổ Lý-Hóa-Sinh

8

Võ Thị Diệu Hạnh

Lịch sử

Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD

9

Nguyễn Thị Hải Yến

Công nghệ

Tổ trưởng tổ Ngoại khóa

Lưu ý: Tùy thuộc vào môn dạy mà giáo viên đăng ký dự thi mà Ban tổ chức sẽ
mời Ban giám khảo. Mỗi tiết dạy của giáo viên sẽ có 03 giám khảo chấm thi.
VIII. Tổ chức thực hiện:
- Ban tổ chức hội thi sắp xếp lịch cụ thể và phân công giám khảo chấm thi.
- Tổ Văn phòng, thiết bị chuẩn bị hội trường để khai mạc Hội thi gồm: băng rôn,
âm thanh, hệ thống mạng,...
- Bộ phận giám thị hỗ trợ trật tự và hướng dẫn học sinh di chuyển lên hội trường để
thi.
- Bộ phận tài vụ lên kế hoạch kinh phí theo quy định.
- Bộ phận phục vụ chuẩn bị nước uống, khăn bàn, bình hoa và vệ sinh phòng thi
trước mỗi buổi thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021
– 2022 của Trường THCS Khánh Hội, đề nghị các tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan
có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện hội thi đúng tiến độ và có hiệu quả./.

Nơi nhận:
-

Ban Giám Hiệu;
Tổ trưởng C/M;
Thông tin HĐSP;
Bộ phần tài vụ;
Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Trường Chinh

