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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  351 /PGDĐT-THCS 

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

 

Kim Bảng, ngày 16  tháng 9 năm 2019 
 
 

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

 NĂM HỌC 2019 - 2020 
 
 

 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 vào Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn 
quốc gia đối với trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

Căn cứ Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà 
Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT Kim 
Bảng quy định về hồ sơ sổ sách, nền nếp chuyên môn trong trường Trung học cơ sở năm 
học 2019 - 2020, như sau: 

 

A. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SỔ SÁCH: 

I. Hồ sơ sổ sách của nhà trường: 

1. Hồ sơ: gồm 09 loại sau: 

1.1. Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 

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

1.3. Hồ sơ thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

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

1.5. Hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường. 

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. 

1.9. Hồ sơ phổ cập giáo dục  

2. Sổ sách: gồm 09 loại sau: 

2.1. Sổ đăng bộ học sinh, giáo viên 

2.2. Sổ theo dõi HS đi, đến. 

2.3. Sổ gọi tên ghi điểm 

2.4. Sổ ghi đầu bài   

2.5. Sổ quản lý cấp phát bằng 

2.6.  Sổ nghị quyết (trường và HĐ trường) 

2.7.  Sổ quản lý, lưu trữ công văn           

2.8. Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục. 

2.9. Sổ trực ban.   

 

3. Bộ kế hoạch: gồm 09 loại sau: 

3.1. Kế hoạch năm học                         3.6. Kế hoạch công tác học sinh. 

3.2. Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên      3.7. Kế hoạch HĐNGLL 

3.3. Kế hoạch HĐGD nghề PT            3.8. Kế hoạch chủ nhiệm 
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3.4. Kế hoạch dạy học tự chọn.            3. 9. Kế hoạch dạy HSG, phụ đạo HS yếu, kém 

 3.5. 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 Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục 
và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

+ Kế hoạch hoạt động 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, Kế hoạch bài học, 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 2019 - 2020 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. Kế hoạch bài học (Giáo án);           

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) 

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. 
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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 phụ trách công tác GDTX và tham gia quản lý Trung tâm HTCĐ: Tùy 
điều đội ngũ của từng trường và số lượng học viên GDTX để các trường phân công và 
tính trừ giờ cho giáo viên phụ trách GDTX, tham gia quản lý Trung tâm HTCĐ.  

 Tổ chức giao ban tuần: Các trường THCS không được tổ chức giao ban tuần xen 
kẽ trong thời khóa biểu buổi sáng hoặc buổi chiều 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 cuối buổi sáng hoặc buổi chiều (sau 
khi đã hoàn thành dạy học theo thời khóa biểu) ngày cuối tuần. 

Giáo viên, nhân viên chỉ được nghỉ 01 ngày/tuần. Tất cả lãnh đạo trường phải trực đủ 
tất cả các buổi học chính khóa (buổi sáng), nếu đi công tác hoặc nghỉ việc cá nhân (phải có 
giấy phép báo cáo lãnh đạo Phòng) và thông báo trên bảng phân công trực của trường; 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 
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. 
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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 phải thực hiện ít nhất 02 bài 
giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, dự ít nhất 04 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng 
do nhà trường tổ chức và dự ít nhất 18 tiết dạy của đồng nghiệp trong nhà trường.  

4. Quy định về Kế hoạch bài học (Giáo án): 

- Từ năm học 2019- 2020 thống nhất tên gọi là Kế hoạch bài học. Chuẩn bị các 
hoạt động và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 395/PGDĐT-THCS 
ngày 24/8/2017 của Phòng GD&ĐT (đã trao đổi hướng dẫn cụ thể qua các kỳ sinh hoạt 
chuyên môn liên trường), tổ chức các hoạt động dạy học theo đúng đặc trưng của Bộ 
môn, nghiêm cấm việc sao chép từ mọi nguồn, dưới mọi hình thức hoặc sử dụng kế 
hoạch bài học của những năm học trước. Nếu có dấu hiệu của việc sao chép, sử dụng kế 
hoạch bài học của người khác, sẽ bị xử lí vi phạm quy định trong chuyên môn. 

 - Khuyến khích việc ứng dụng CNTT hiện đại trong việc xây dựng kế hoạch bài 
học 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 kế hoạch 
bài học 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 kế hoạch bài học bằng máy vi tính,...).  

 Kế hoạch bài học in vi tính phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

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

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

+ Hàng ngày lên lớp giáo viên phải có kế hoạch bài học và mang đầy đủ kế 
hoạch bài học đã dạy trước đó (ít nhất trong 1 học kỳ). 

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

+ Người ký duyệt phải ghi đầy đủ ngày tháng, năm ký và nêu ý kiến đồng ý hay 
không ý cho phép sử dụng kế hoạch. 

+ 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). 

- Kế hoạch bài học được ký duyệt trước khi lên lớp; quan tâm bồi dưỡng chuyên 
môn cho giáo viên mới ra trường bằng việc góp ý xây dựng kế hoạch bài học cho giáo 
viên trước khi lên lớp.  

- Thực hiện xây dựng học liệu điện tử - bài giảng E-learning: Thực hiện theo 
Công văn số 1747/SGDĐT-CTTT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020 và Quy định  
của Phòng GDĐT về việc Hội thảo, Sinh hoạt chuyên môn năm học 2019-2020. 

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 và 
Giấy phép của UBND huyện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2019- 2020. 
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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 2019-2020. 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. 
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Tham khảo mẫu kế hoạch bài học 

 
Mẫu bìa kế hoạch (A4 dọc) 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG 
TRƯỜNG THCS ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC 

MÔN:.............................. - KHỐI LỚP:............. 
 

Quyển số:........ 
 
 
 
 
 
 

              Họ và tên giáo viên:.............................................. 
                                   Tổ:.......................................................................... 

             Giảng dạy các lớp:.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Năm học: 201... – 202..... 
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Mẫu kế hoạch bài học (thiết kế trên khổ giấy A4 dọc) 

Tuần:......       Ngày soạn:..../..../....... 
                                                                         Ngày dạy...../....../...... 
Bài.........Tiết:........   

              TÊN BÀI DẠY:................................................................................ 
 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
2. Kỹ năng:  
3. Thái độ: 
4. Năng lực: 

II. CHUẨN BỊ: 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
-    Kế hoạch bài học 
- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, bài tập ra kỳ trước (nếu có)… 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
-    Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà. 
- .............. 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học 
(có thể liệt kê hoặc kẻ bảng): 
Ví dụ:  

Tên hoạt động Phương pháp thực hiện Kĩ thuật dạy học 
A. Hoạt động khởi 
động 

- Dạy học nghiên cứu tình 
huống. 
- Dạy học hợp tác 
….. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
- Kĩ thuật học tập hợp tác 
…. 

B. Hoạt động hình 
thành kiến thức  

- Dạy học dự án 
- Dạy học theo nhóm 
- Dạy học nêu vấn đề và giải 
quyết vấn đề. 
- Thuyết trình, vấn đáp. 
…… 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
- Kĩ thuật học tập hợp tác 
- Kỹ thuật “khăn trải bàn” 
- Kỹ thuật “bản đồ tư duy” 
…. 

C. Hoạt động 
luyện tập 

- Dạy học nêu vấn đề và giải 
quyết vấn đề. 
- Dạy học theo nhóm 
- Đóng vai 
……. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
- Kĩ thuật học tập hợp tác 
- Kĩ thuật công đoạn 
…. 

D. Hoạt động vận 
dụng 

- Dạy học nêu vấn đề và giải 
quyết vấn đề. 
…… 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
…. 
 

E. Hoạt động tìm 
tòi, mở rộng 

- Dạy học nêu vấn đề và giải 
quyết vấn đề 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi 
…… 
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2. Tổ chức các hoạt động 

Tiến trình hoạt động 
 

Hoạt  động của giáo viên và học sinh 
 

 
Nội dung (ghi bảng) 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (3 phút) 

1.Chuyển giao nhiệm vụ  

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề   
- Giáo viên yêu cầu… 

- Học sinh tiếp nhận…  

2. Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh… 

- Giáo viên… 

- Dự kiến sản phẩm… 

3. Báo cáo kết quả 

4. Đánh giá kết quả 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học …  

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học… 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC  
Hoạt động 1 : I. Cụm danh từ là gì? (10 phút) 

1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên yêu cầu… 

- Học sinh tiếp nhận…  

2. Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh… 

- Giáo viên… 

- Dự kiến sản phẩm… 

3. Báo cáo kết quả 

4. Đánh giá kết quả 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

 

Hoạt động 2 : II. Cấu tạo của cụm danh từ  (13 phút) 

1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cụm danh từ là gì 
1. Ví dụ 

2. Nhận xét 

3. Ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cấu tạo của cụm 

danh từ 
1. Ví dụ 
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- Học sinh tiếp nhận…  

2.Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh… 

- Giáo viên… 

- Dự kiến sản phẩm… 

3. Báo cáo kết quả 

4. Đánh giá kết quả 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (15 PHÚT) 

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên… 

- Học sinh tiếp nhận…  

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh… 

- Giáo viên… 

- Dự kiến sản phẩm… 

*Báo cáo kết quả 

*Đánh giá kết quả 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng 

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (02 PHÚT) 

              

Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên… 

- Học sinh tiếp nhận…  

 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (02 PHÚT) 

 

Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên… 

- Học sinh tiếp nhận…  

 

2. Nhận xét 

3. Ghi nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Luyện tập 
1. Bài tập 1 

2. Bài tập 2 

3. Bài tập 3 

IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
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.................................................................. 
KÝ DUYỆT 

 

 
 
* Lưu ý:  
 

1. Hình thức Kế hoạch bài học: GV có thể sử dụng kế hoạch bài học theo 

tiến trình hàng ngang - không chia cột hoặc 2 cột, 3 cột, nếu 2 cột thì cột hoạt động 

của GV&HS nhập vào một cột. Việc sử dụng kế hoạch bài học theo tiến trình, 2 cột 

hay 3 cột do tổ nhóm chuyên môn của mỗi trường trao đổi và quy định sao cho thống 

nhất và phù hợp, quan trọng là kế hoạch phải đảm bảo chất lượng và đi đúng tiến 

trình. 

2. Trường hợp bài dạy có từ 2 tiết trở lên: GV soạn từng tiết riêng với các 

mục như đã hướng dẫn. 

Tiêu chí đánh giá và xếp loại giờ dạy  

(Theo công văn hướng dẫn số 945 và công văn 1696 hướng dẫn đánh giá 

xếp loại của Sở GD&ĐT) 

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học (6,0 đ) 

2. Giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh (7,0 đ) 

3. Hoạt động học của học sinh (7,0 đ)  
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG 
 

 

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY 
CẤP THCS   

 

A. ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY: 
 

Nội dung Tiêu chí 
Điểm 
tối đa 

Điểm 
đánh giá 

1. Kế hoạch 
và tài liệu dạy học 

(6,0 điểm) 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động với mục tiêu, 
nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 

1,5 
 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, các tổ chức 
và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập 

1,5 
 

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu 
được sử dụng để tổ chức các hoạt động của học sinh 

1,5 
 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá 
trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh 

1,5 
 

2. Tổ chức  
hoạt động học  
cho học sinh 
(7,0 điểm) 

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương 
pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập 

1,5 
 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những 
khó khăn của học sinh. 

1,5 
 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ 
và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi 
thực hiện nhiệm vụ học tập 

2,0 
 

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt 
động và quá trình thảo luận của học sinh 

2,0 
 

3. Hoạt động học 
của học sinh 
(7,0 điểm) 

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
học tập của tất cả học sinh trong lớp 

1,5 
 

Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học 
sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 

2,0 
 

Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình 
bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
học tập 

2,0 
 

Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả 
thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 

1,5 
 

Tổng điểm 20,0  

 
Điểm tổng cộng: Bằng số...................điểm. Bằng chữ:....................................................điểm 

 B. XẾP LOẠI GIỜ DẠY:..................................................................................... 

              ....…..…........, ngày ....tháng ...  năm.... 

                                                                                           NGƯỜI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

                 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
  
      

1.  Loại Giỏi:  
  Điểm  tổng cộng:  đạt từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm; Không có tiêu 
chí nào đạt điểm dưới 1,0 điểm. 
2. Loại Khá:  
 Điểm tổng cộng  đạt từ 13,0 điểm đến dưới 17,0 điểm;  Không có 
tiêu chí nào đạt dưới 0,5 ®iÓm. 
3. Loại Trung bình:  
 Điểm tổng cộng  đạt từ 10,0 điểm đến  dưới 13,0 điểm; 
4.  Loại Yếu kém:   
 Điểm tổng cộng  đạt từ 0 điểm đến dưới 10,0 điểm. 
Chú ý: Trường hợp có đủ tổng điểm, nhưng không đủ các điều kiện xếp loại 
thì  được xếp ở loại dưới liền kề. Ví dụ: Tổng điểm 18,0 điểm, nhưng có 
tiêu chí dưới 1,0 điểm thì xếp loại Khá  
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