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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  562/PGDĐT-THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Bảng, ngày 17 tháng 9 năm 2018 
 
 

QUY ĐỊNH 
HỒ SƠ SỔ SÁCH, NỀN NẾP CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 NĂM HỌC 2018 - 2019 
 
 

 Căn cứ  Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 
học theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT; 

 Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo 
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Quy chế Công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 
nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

Căn cứ Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà 
Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT Kim 
Bảng quy định về hồ sơ sổ sách, nền nếp chuyên môn trong trường Trung học cơ sở năm 
học 2018 - 2019, như sau: 

 

A. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SỔ SÁCH: 

I. Hồ sơ sổ sách của nhà trường: 

1. Hồ sơ: gồm 10 loại sau: 

1.1. Hồ sơ tuyển sinh 

1.2. Hồ sơ xét duyệt lên lớp, lưu ban, kiểm tra lại. 

1.3. Hồ sơ thi đua, khen thưởng. 

1.4. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên. 

1.5. Hồ sơ kỷ luật . 

1.6. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh. 

1.7. Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm. 

1.8. Hồ sơ quản lý thư viện: Sổ đăng ký tổng quát, Sổ đăng ký cá biệt, Sổ mượn 

1.9. Hồ sơ phổ cập giáo dục  

1.10. Hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường 

2. Sổ sách: gồm  14 loại sau: 

2.1. Sổ đăng bộ học sinh                          2.8.  Sổ ghi nghị quyết của HĐ trường 

2.2. Sổ theo dõi HS đi, đến.                     2.9.  Sổ quản lý, lưu trữ công văn           

2.3. Sổ gọi tên ghi điểm                           2.10. Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục. 

2.4. Sổ ghi đầu bài                                   2.11. Sổ mượn thiết bị giáo dục            

2.5. Học bạ học sinh                                2.12. Sổ quản lý tài chính                      

2.6. Sổ quản lý cấp phát bằng                  2.13. Sổ đăng bộ giáo viên 

2.7. Sổ ghi nghị quyết của nhà trường     2.14. Sổ trực ban.    

3. Bộ kế hoạch: gồm 09 loại sau: 
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3.1. Kế hoạch năm học                        3.5. Kế hoạch công tác học sinh. 

3.2. Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên     3.6. Kế hoạch HĐNGLL 

3.3. Kế hoạch HĐGD nghề PT            3.7. Kế hoạch chủ nhiệm 

3.4. Kế hoạch dạy học tự chọn.           3. 8. Kế hoạch dạy HSG, phụ đạo HS yếu, kém 

 3.9. Kế hoạch giáo dục các môn học. 

Ngoài bộ kế hoạch ở trên ra, nhà trường phải xây dựng các kế hoạch theo chuyên 
đề khác theo tính chất của từng nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn (KH tổ chức Hội thi 
GVG, GVCNLG; KH tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng; KH kiểm tra nội bộ trường 
học; Kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT ...).  

 Khi có đoàn kiểm tra của Sở, Phòng GD&ĐT hoặc khi kết thúc năm học, yêu cầu 
các trường phân loại hồ sơ sổ sách theo từng chủng loại như trên để lưu giữ và kiểm tra. 

II. Hồ sơ tổ chuyên môn: 

- Hồ sơ tổ chuyên môn thực hiện theo khoản 2, Điều 4 (Tổ chuyên môn) tại Quy 
chế Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 
47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT. 

+ Kế hoạch hoạt động của tổ (Hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn). 

+ Sổ ghi nghị quyết  các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ. 

+ Hồ sơ triển khai thực hiện 2 chuyên đề trong năm học (Kế hoạch triển khai, Biên 
bản hội thảo, Báo cáo đề dẫn, bài tham luận, Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề...) 

+ Phân phối chương trình dạy đại trà, HSG, dạy tự chọn, dạy thêm trong nhà trường 

- Sinh hoạt chuyên môn cấp trường: Thực hiện đúng khoản 3, Điều 16 trong Điều 
lệ trường THCS. Năm học 2018 - 2019 toàn huyện thống nhất sinh hoạt chuyên môn cấp 
trường, mỗi tháng 02 lần, mỗi lần 1/2 ngày, vào buổi chiều các ngày 10 và 25 hàng 
tháng (nếu các ngày trên trùng với ngày chủ nhật, ngày thi hoặc ngày nghỉ lễ thì chuyển 
sang ngày sau liền kề). Báo cáo bằng văn bản tình hình sinh hoạt chuyên môn về Phòng 
sau 1 ngày. 

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường: theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. 

Ngoài ra các trường phải đôn đốc thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua mạng 
internet trên trang “Trường học kết nối”. 

III. Hồ sơ sổ sách cá nhân: 

1. Hồ sơ sổ sách của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Cán bộ quản lý phải có Sổ 
điều hành, Sổ theo dõi công việc theo sự thống nhất, phân công phụ trách các công việc 
trong lãnh đạo nhà trường, phụ trách công việc nào thì có hồ sơ, sổ sách, kế hoạch của 
công việc đó.  

2. Hồ sơ sổ sách của giáo viên (05 loại ): 

2.1. Giáo án (bài soạn);           

2.2. Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn;                

2.3. Sổ dự giờ;   

2.4. Sổ điểm cá nhân;                                        

2.5. Sổ chủ nhiệm (nếu có) 
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Ngoài ra giáo viên phải có: Phân phối chương trình (đại trà, tự chọn, học sinh 
giỏi), Tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn được phân công giảng dạy. 

3. Hồ sơ của học sinh:     

3.1. Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành CT Tiểu học. 

 3.2. Học bạ TH, THCS     

 3.3. Sổ theo dõi sức khoẻ      

* Lưu ý: Tất các các loại hồ sơ trên được đựng trong túi Hồ sơ học sinh và trả lại 
học sinh đã hoàn thành chương trình học hoặc khi học sinh chuyển trường.   

 

B. QUY ĐỊNH VỀ NỀN NẾP CHUYÊN MÔN 

1. Chế độ làm việc đối với giáo viên và cán bộ quản lý:  

 Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của 
Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông: Hiệu trưởng 
dạy 2 tiết/tuần; Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần; Định mức tiết dạy của giáo viên là 19 
tiết/tuần; Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra 
tiết dạy thực hiện như quy định trong các Thông tư.  

Giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT được giảm tiết 
định mức trong thời gian hướng dẫn HS thực hiện sản phẩm dự thi. 

 Giáo viên chuyên trách GDTX tùy từng điều đội ngũ của từng trường và số lượng 
học viên BTVH để phân công GV phụ trách GDTX dạy từ 1/3 đến ½ số tiết định mức. 

 * Lưu ý: Các trường THCS không được tổ chức giao ban tuần trong thời gian dạy 
học buổi sáng của tất cả các ngày trong tuần; Việc giao ban tuần phải đảm bảo 1 
lần/tuần, trừ tuần đầu tiên của tháng có thể kết hợp với họp hội đồng, các tuần còn lại bố 
trí giao ban vào buổi chiều (ngày thứ 6 hoặc thứ 7) trong tuần. 

Giáo viên, nhân viên chỉ được nghỉ 01 ngày/tuần. Lãnh đạo trường phải trực đủ tất cả 
các buổi học chính khóa (buổi sáng), nếu đi công tác hay có việc cá nhân phải ghi rõ trên 
bảng phân công trực; các buổi học thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi có thể trực luân phiên. 

2. Quy định trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trang phục của cán 
bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường phải gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường 
giáo dục, không gây phản cảm và làm phân tán sự chú ý của người học. 

3. Quy định về thực hiện bài giảng ứng dụng CNTT, dự giờ, thăm lớp: 

- Các trường phải bố trí máy vi tính nối mạng internet và sóng wifi tại phòng họp 
giáo viên, thư viện, phòng học Tiếng Anh,... để giáo viên khai thác tài nguyên trên mạng 
phục vụ dạy học và cập nhật điểm kiểm tra, thông tin của học sinh. Đảm bảo các điều kiện 
để cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. 

- Việc dự giờ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó theo quy định 
tại mục a khoản 2 điều 7 Thông tư số 12/2009/TT-BDGĐT ban hành quy định về tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS: Trong năm học, "lãnh đạo nhà trường 
(Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) đảm bảo dự ít nhất 01 tiết dạy/ giáo viên; tổ trưởng, tổ phó 
đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy/ giáo viên". Đây là việc 
làm thường xuyên nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên đồng thời giúp 
lãnh đạo trường nắm bắt được tình hình dạy học trong nhà trường. Do đó việc dự giờ 
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phải thực hiện thường xuyên trong cả năm học. Không lấy những tiết dạy hội giảng hoặc 
thi giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên để tính thay thế tiết dự giờ định mức của CBQL. 
Khi có CBQL dự giờ thì giáo viên dạy phải ghi chú vào phần rút kinh nghiệm giờ dạy 
trong giáo án tên những người dự giờ. Tăng cường dự giờ đối với giáo viên mới ra 
trường hoặc mới chuyển đến đơn vị. 

Đối với giáo viên, Thông tư quy định mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có 
ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ 
chức và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài nhà trường (các tiết dạy này phải thể 
hiện rõ trong giáo án).  

4. Quy định về Giáo án: 

- Soạn giáo án theo đúng quy định tại công văn số 395/PGDĐT-THCS ngày 
24/8/2017 của Phòng GD&ĐT, theo đúng đặc trưng của Bộ môn, nghiêm cấm việc sao 
chép giáo án từ mọi nguồn, dưới mọi hình thức hoặc sử dụng giáo án của những năm 
học trước. Nếu có dấu hiệu của việc sao chép, sử dụng giáo án của người khác, giáo viên 
đó sẽ bị cấm sử dụng giáo án in trên máy vi tính trong ít nhất 2 năm học tiếp theo. 

 - Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc soạn giáo án 
và giảng dạy trên lớp. Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm 
về việc thẩm định và cho phép giáo viên thuộc trường quản lý được dùng giáo án soạn và 
in bằng máy vi tính (phải có hội đồng thẩm định, hồ sơ thẩm định, quyết định, danh sách 
giáo viên được phép dùng giáo án soạn bằng máy vi tính,...).  

 Giáo án in vi tính phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Lề trên: Ghi giáo án môn ........ năm học ........ 

+ Lề dưới: đánh số trang, ghi trường THCS ........., tên người soạn 

+ Hàng ngày lên lớp giáo viên phải có giáo án và mang đầy đủ giáo án đã dạy 
trước đó (ít nhất trong 1 học kỳ), vi phạm vấn đề này, xử lý như dùng giáo án sao chép 
của người khác. 

+ Ngày dạy phải ghi rõ dạy lớp ... ngày ..... 

+ Tổ trưởng hoặc người được lãnh đạo trường ủy quyền ký duyệt phải ghi nhận xét, 
ghi ngày tháng năm ký. Người ký giáo án phải ghi đầy đủ ngày tháng, năm ký và nêu ý 
kiến đồng ý hay không ý cho phép sử dụng giáo án. 

+ Phần rút kinh nghiệm sau giờ lên lớp: giáo viên phải ghi chi tiết, không ghi chung 
chung, hình thức. Phải ghi tên người dự giờ (nếu có). 

- Giáo án được ký duyệt trước khi lên lớp; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho 
giáo viên mới ra trường bằng việc góp ý qua giáo án cho giáo viên trước khi lên lớp.  

5. Dạy học tự chọn: Thực hiện theo đúng Công văn số 558/PGDĐT-THCS ngày 
14/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 
16/8/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

6. Dạy thêm - Học thêm: 

 - Thực hiện nghiêm túc Quy định về việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hà 
Nam và Giấy phép của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng về việc tổ chức dạy thêm, học 
thêm năm học 2018- 2019. 
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- Những lớp có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh yêu cầu 
các trường không xếp lịch dạy thêm tại trường vào các buổi chiều Phòng tổ chức bồi 
dưỡng học sinh giỏi tập trung tại huyện. 

7. Phụ đạo học sinh yếu kém - Bồi dưỡng học sinh giỏi: 

 - Việc phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiệm 
của giáo viên. Nhà trường phải có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên 
bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học. Những giáo 
viên chưa dạy đủ số tiết theo quy định phải tham gia phụ đạo học sinh yếu kém (chủ yếu 
các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi, nếu vượt định mức 
quy định thì phải có chế độ phù hợp cho giáo viên. 

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể, lựa 
chọn giáo viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác phụ đạo cho học 
sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. 

8. Quy định về chế độ báo cáo 

8.1. Báo cáo định kỳ:  

- Báo cáo đầu năm: Nộp Kế hoạch năm học và các loại thống kê theo yêu cầu 

- Báo cáo lịch hoạt động buổi chiều: 8 giờ ngày 05 hàng tháng 

- Báo cáo cuối tháng: 8 giờ ngày 25 háng tháng 

- Báo cáo cuối học kỳ, cuối năm học theo thời gian thông báo tại Hội nghị giao 
ban Hiệu trưởng. 

8.2. Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường, triển khai 
các nhiệm vụ đột xuất do UBND địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội trong, ngoài 
nhà trường đề nghị, đều phải báo cáo với Lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo (Không 
tự ý triển khai khi chưa có ý kiến của Lãnh đạo Phòng) 

Trên đây là những quy định về hồ sơ sổ sách, nền nếp chuyên môn trong trường 
Trung học cơ sở năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 
THCS niêm yết công khai toàn văn quy định trên bảng công khai thông tin nhà trường và 
tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định trên . /. 
 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Hà Nam; 
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Bộ phận chuyên môn THCS phòng GD&ĐT; 
- Các trường THCS; 
- Lưu: VT, THCS. 

 
 

 
 


