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       UBND HUYỆN LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:          /KH-PGDĐT-GDTH                Lý Nhân, ngày      tháng 10  năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học 

Năm học 2019-2020 
 

 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục 

phổ thông  và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1885/SGDĐT-GDTH ngày 

26/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-

2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; Công văn số 2252/PGDĐT-GDTH ngày 

26/9/2019 Của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục tiểu học năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân xây 

dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019 - 2020 đối 

với cấp Tiểu học như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

    1. Mục đích 

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về 

công tác chủ nhiệm lớp; 

 - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo 

động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành; góp 

phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh; 

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư 

phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng 

lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 

 - Đánh giá đúng thực chất năng lực, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên; là tiêu chí 

để đánh giá xếp loại thi đua với các trường Tiểu học trong năm học. 

    2. Yêu cầu 

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác 

dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ 

biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh. 

 II. TỔ CHỨC HỘI THI 

      1. Nội dung và hình thức thi: 

1.1. Nội dung thi: Bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm 

được quy định trong Điều lệ trường tiểu học, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở 

giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục tiểu học. 

1.2. Hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm: 

a) Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm:  
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- Sổ chủ nhiệm của năm học 2018-2019; 

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;  

 - Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ 

nhiệm. 

* Lưu ý: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng được đánh giá trong những năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi 

(không tính năm học 2019 - 2020). Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu 

khoa học đánh máy phông chữ Times New Roman cỡ 14 in trên khổ giấy A4. Độ dài 

tối thiểu là 10 trang, không kể trang bìa và phụ lục. Không ghi tên người viết và tên 

trường, ký tên hay có dấu hiệu lộ danh tính ở trang bìa (trang bìa bằng giấy A4 màu 

trắng) và các trang trong. Chỉ ghi tên trường và tên người viết ở trang sơ mi (đính 

kèm trang bìa- không đóng vào quyển) dùng để đánh và dọc phách. Bố cục của SKKN 
hoặc kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành. 

b) Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các 

nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (bài thi 

hiểu biết). Bài thi hiểu biết là bài thi viết bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 

phút. 

c) Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: Giáo viên bốc 

thăm tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm do Ban tổ chức hội thi đưa ra. Sau 

đó chuẩn bị trong thời gian 02 phút và trả lời trong thời gian tối đa là 5 phút. 

d) Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn 

tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của 

Ban giám khảo liên quan đến câu chuyện đó (thời gian không quá 12 phút). 

 2. Đối tượng, số lượng, điều kiện đăng ký dự thi 

 2.1. Đối tượng: Là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Tiểu 

học trên địa bàn huyện.    

    2.2. Số lượng: Do các trường đăng ký. 

2.3. Điều kiện dự thi: Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện phải đạt giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp trường 2 năm trước liền kề (năm học 2017-2018 và năm học 2018-

2019), được nhà trường cử chọn tham gia Hội thi cấp huyện. 

Lưu ý: Các trường động viên những giáo viên đã tham gia và được công nhận 

GVCN lớp giỏi trong Hội thi GVCN lớp giỏi năm học 2017-2018 tiếp tục tham gia Hội 

thi năm học 2019-2020 để có đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp tỉnh.  

 3. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi 

  3.1. Thời gian: Từ ngày 22 đến 31/10/2019 

  3.2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 3.3. Kinh phí: 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí cho Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư 

ký, Ban đề thi, giải thưởng và các điều kiện tổ chức Hội thi. 

 - Các trường lo kinh phí cho Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự Hội thi theo chế 

độ hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 



 3 

 4. Tổ chức Hội thi: 

 4.1. Công tác tổ chức 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi cấp huyện; thành lập Ban tổ chức, Ban đề thi, Ban giám khảo, Ban thư ký theo 

Quyết định của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

    - Các trường Tiểu học, TH&THCS thành lập Đoàn tham gia Hội thi GVCN lớp 

giỏi cấp huyện (đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng đoàn). 

 4.2. Lịch tiến hành (thay cho giấy triệu tập). 

* Ngày 03/10/2019 (từ 7h30): Họp Hiệu trưởng các trường để triển khai kế hoạch tổ 

chức Hội thi. 

* Ngày 09/10/2019: Nộp danh sách (theo mẫu đính kèm) vào hộp thư điện tử 

của đồng chí Phạm Tiến Dũng (ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn) 

* Ngày 17/10/2019 (thứ Năm): Nộp hồ sơ dự thi gồm: 

+ Sổ chủ nhiệm của năm học 2018-2019; 

+ Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp;  

+ Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng; 

 + Danh sách Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 * Ngày 18/10/2019 (thứ Sáu): Từ 9h00 họp Ban tổ chức Hội thi. 

* Ngày 22/10/2019 (thứ Ba):  

- Từ 8h00 họp Ban đề thi, tổ chức ra đề kiểm tra năng lực. 

- Từ 14h00 thí sinh làm bài kiểm tra năng lực tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào 

tạo và bốc thăm thứ tự phần thi kể chuyện và ứng xử tình huống sư phạm. 

* Ngày 29/10/2019 (thứ Ba):  

- Từ 7h30: Khai mạc Hội thi (thành phần gồm: Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban 
giám khảo, các Đoàn tham dự Hội thi). 

- Từ 8h00: Thi kể chuyện và ứng xử  tình huống sư phạm. 

* Ngày 30/10/2019 (thứ Tư): Chấm hồ sơ và bài kiểm tra năng lực. 

* Ngày 31/10/2019: (thứ Năm) từ 14h00 tổng kết Hội thi (thành phần gồm: Ban 

tổ chức, Ban thư ký, Ban giám khảo, Hiệu trưởng và các giáo viên tham dự Hội thi). 

 5. Đánh giá, xếp loại 

 5.1. Đánh giá: 

Các nội dung thi được đánh giá theo thang điểm 10 và hướng dẫn chấm thi của 

Ban tổ chức hội thi, được các giám khảo chấm độc lập. Điểm của mỗi nội dung thi là 

trung bình cộng điểm của các giám khảo. Điểm của giám khảo nào chênh quá 1 điểm 

so với điểm trung bình cộng của các giám khảo thì bị loại và tính điểm trung bình 

cộng của các giám khảo còn lại (chỉ loại 1 lần). 

 5.2. Công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện phải đạt các yêu 

cầu sau: 
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- Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8 điểm trở lên; 

- Bài thi hiểu biết đạt từ 8 điểm trở lên; 

- Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8 điểm trở lên; 

- Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8 điểm trở lên. 

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện sẽ được trao Giấy 

chứng nhận. 

5.3. Xếp loại các trường: 

 - Căn cứ vào điểm trung bình cộng của các giáo viên đạt được ở 4 nội dung thi 

(hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, bài thi hiểu biết, bài thi ứng xử tình huống sư phạm, bài 

thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm) và điểm thưởng (giáo viên đạt giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi cấp huyện được cộng 0,5 điểm vào điểm tổng) để xếp loại các trường. 

- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân. 

Xếp hạng các đoàn gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.  

- Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện là điều kiện để tham dự Hội 

thi cấp tỉnh và là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.  

 III. MỘT SỐ LƯU Ý 

    - Các đoàn tham gia Hội thi cần tuân thủ các quy định của Ban tổ chức trong 

suốt quá trình diễn ra hội thi. Trang phục của giáo viên tham gia hội thi đẹp, phù hợp 

(nữ mặc áo dài). 

    - Trong quá trình diễn ra Hội thi, các trường cần động viên, tạo điều kiện để 

giáo viên tham gia đạt kết quả cao. 

 - Đoàn dự thi của mỗi trường từ 3 đến 5 người do Hiệu trưởng làm Trưởng 

đoàn. Các đoàn có mặt tại Hội thi trước 7h30 để dự khai mạc và cổ vũ cho Hội thi. 
 

 

    Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học 

năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường Tiểu học trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
 - Trưởng phòng (để báo cáo);                                                                                                           
 - LĐ Phòng (để ph/h chi đạo);                                            
 - Các trường TH, TH&THCS (để th/h);                                                    

 - Lưu: VT, TH.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Sỹ Khánh 
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Nơi nhận:                                                                             
 - Trưởng phòng (để báo cáo);                                                                                                           
 - LĐ Phòng (để ph/h chi đạo);                                            
 - Các trường TH (để th/h);                                                    

 - Lưu: VT, TH.                                                                                       
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