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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:          /PGDĐT-GDTH                Lý Nhân, ngày       tháng 10 năm 2019 
V/v quy định các loại hồ sơ và công tác 

      chuyên môn năm học 2019-2020 
 

 

Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Tiểu học  trong toàn huyện 

  - Hiệu trưởng trường TH và THCS Nhân Mỹ 
 

 

  Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT  ngày 30 tháng 12 năm 2010 ban 

hành Điều lệ trường tiểu học, Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc 

chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 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 Giáo dục và Đào tạo 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 hướng dẫn các 

trường Tiểu học, TH&THCS (khối tiểu học) trong huyện thực hiện việc quản lý hồ 

sơ  và tổ chức các hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020. Cụ thể như sau: 

I. Các loại hồ sơ. 

1. Đối với nhà trường: 

1.1. Hồ sơ công tác phổ cập GDTH (sổ đăng bộ; sổ phổ cập GDTH;…) 

1.2. Hồ sơ đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016; hồ sơ giáo dục đối 

với học sinh khuyết tật (nếu có) 

1.3. Học bạ của học sinh; 

1.4. Sổ nghị quyết;  

1.5. Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

1.6. Sổ khen thưởng, kỷ luật; 

1.7. Sổ quản lý tài sản, tài chính; 

1.8. Sổ quản lý và tập lưu các văn bản, công văn; 

1.9. Các loại kế hoạch (kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ 

đạo của Hiệu trưởng, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch phổ cập giáo dục 

Tiểu học và các loại kế hoạch theo yêu cầu của các bộ phận chuyên môn, nghiệp 
vụ và việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong năm học của cấp học).  

1.10. Túi hồ sơ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên (gồm sơ yếu lý lịch, 

bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao quyết định nâng lương, các loại chứng chỉ, đánh 

giá viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, bài thu hoạch các lớp 

học chuyên môn, chính trị …). 

1.11. Hồ sơ thư viện:  

- Kế hoạch xây dựng thư viện trường học (tiên tiến, xuất sắc)  năm học 2019-2020 

(đối với các trường xây dựng thư viên tiên tiến, thư viện xuất sắc) 

- Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019-2020; 

- Kế hoạch huy động nguồn kinh phí thư viện năm học 2019-2020; 
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- Báo cáo kết quả hoạt động TV (mỗi năm học 2 lần váo cuối HKI và cuối năm); 

- Sổ đăng ký cá biệt (SGK, SNV, STK, báo tạp chí); 

- Sổ đăng ký tổng quát; 

- Sổ theo dõi mượn trả sách của giáo viên, học sinh;  

- Sổ thống kê bạn đọc (GV, HS đọc sách tại thư viện); 

- Sổ nhật ký thư viện (ghi theo ngày); 

- Biên bản kiểm kê, thanh lý (2 lần/năm; 31/5 và 31/12); 

- Quyết định thành lập tổ công tác thư viện; 

- Lưu các văn bản chỉ đạo; 

* Lưu ý:  Đối với trường có phòng đọc TV thân thiện lập hồ sơ theo mẫu đã gửi.  

1.12. Sổ theo dõi quản lý đồ dùng, thiết bị. 

1.13. Sổ theo dõi sử dụng thiết bị phòng học Tiếng Anh (theo mẫu đã gửi). 

2. Đối với tổ chuyên môn: 

2.1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (xây dựng kế hoạch hoạt động 

chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy 

học và hoạt động giáo dục, theo điểm a, mục 2 điều 18, Điều lệ trường Tiểu học). 

2.2. Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn (kế hoạch tổ chức các buổi sinh 
hoạt chuyên môn trong năm học). 

2.3. Nghị quyết họp tổ chuyên môn (ghi chung các nội dung họp và sinh 
hoạt chuyên môn của tổ). 

2.4. Kế hoạch giảng dạy của tổ chuyên môn (phân phối chương trình). 

3. Đối với giáo viên: 

3.1. Đăng ký giảng dạy; giáo án (bài soạn); 

3.2. Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; 

3.3. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm); kế hoạch cá 

nhân (đối với giáo viên không làm công tác chủ nhiệm), sổ công tác Đội (đối với 
Tổng phụ trách Đội). 

3.4. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng theo chuẩn NNGVTH; 

3.5. Sổ ghi chép các nội dung bồi dưỡng thường xuyên (ghi chép nội dung 

BDTX và các buổi tập huấn chuyên môn cấp trường, cấp huyện, tỉnh; hội thảo cấp 
huyện, tỉnh). 

4. Đối với cán bộ quản lý 

4.1. Sổ dự giờ, sinh hoạt chuyên môn.  

4.2. Giáo án (bình quân Hiệu trưởng 2 tiết/tuần, Phó hiệu trưởng 4 tiết/tuần); 

4.3. Sổ theo dõi ký duyệt giáo án. 

4.4. Kế hoạch BDTX và  bồi dưỡng theo chuẩn Hiệu trưởng; 

4.5. Sổ ghi chép các nội dung bồi dưỡng thường xuyên (ghi chép các buổi 
tập huấn chuyên môn cấp huyện, tỉnh, bồi dưỡng thường xuyên…). 

5. Đối với Hội đồng trường: 

5.1. Kế hoạch hoạt động; 

5.2. Nghị quyết;  
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5.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm học; 

5.4. Biên bản giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng trường. 

      Lưu ý :  

- Tất cả các loại hồ sơ trên được lưu giữ trong thời gian ít nhất là 5 năm.  

- Hồ sơ của các tổ chức đoàn thể trong trường học thực hiện theo quy định riêng.  

- Buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường được tính là 01 buổi sinh hoạt chuyên 

môn trong tháng. Nội dung sinh hoạt chuyên môn liên trường ghi vào sổ sinh hoạt 
chuyên môn. 

II- Quy định về chuyên môn: 

1. Phân công chuyên môn: 

 - Đối với cán bộ quản lý: Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu 

trưởng tiến hành phân công chuyên môn theo nguyên tắc tất cả các cán bộ quản lý 

đều phải phụ trách một nội dung chuyên môn nhất định.  

 - Đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: Rà soát lại đội ngũ tổ trưởng, tổ phó 

các tổ chuyên môn để tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Khi cử chọn cần chú ý đến những 

người là Đảng viên, giáo viên giỏi các cấp, những người có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm và khả năng tổ chức quản lý tốt; 

những người trong nguồn quy hoạch cán bộ quản lý. 

 - Đối với giáo viên: Căn cứ vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo 

viên để phân công giảng dạy. Khi phân công cần đảm bảo công khai, dân chủ, hợp 

lý trên cơ sở năng lực thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đúng định mức 

giờ dạy theo quy định. Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm, chữ viết đẹp dạy lớp 1 năm học 2019-2020 và 

dự kiến giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021  để bồi dưỡng phục vụ cho việc 

giảng dạy chương trình, sách giáo khoa mới.  

2. Thời khóa biểu: 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường, Hiệu trưởng lên thời khóa 

biểu cho từng lớp, từng giáo viên; đảm bảo phù hợp với tâm, sinh lý của học sinh 

tiểu học theo các nguyên tắc sau: 

 - Môn Tiếng Anh mỗi buổi học không bố trí quá 2 tiết; 

 - Môn Mỹ thuật bố trí mỗi lớp 2 tiết liền nhau (mỗi lớp 2 tuần học 1 lần Mỹ thuật); 

 - Các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Thủ công được chia đều cho 

các buổi học; 

 - Khi triển khai dạy 2 buổi/ngày bố trí mỗi ngày học không quá 7 tiết (buổi 

sáng không quá 4 tiết); 

 - Tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh ngoài giờ chính khóa. 

3. Các hoạt động chuyên môn chính trong năm học 

    3.1- Hoạt động chuyên môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức: 

- Tổ chức Hội thảo Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động Thư viện, tiết đọc 

thư viện; dạy học theo định hướng phát triển năng lực (tháng 10/2019); 
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- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện (tháng 10/2019), 

cử chọn giáo viên đủ điều kiệm tham gia hội thi GVCN lớp giỏi cấp tỉnh (tháng 

2/2020).  

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh 

cấp huyện (tháng 11/2019), cử chọn giáo viên đủ điều kiện tham gia Hội thi giáo 

viên giỏi cấp tỉnh (tháng 2/2020). 

- Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện (tháng 

3/2020) 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (giáo viên Tiếng Anh 6 lần/năm 
học; cán bộ quản lý, giáo viên còn lại 4 lần/năm học). 

- Tập huấn chuyên môn chương trình GDPT 2018 (theo lịch của Sở GD-ĐT). 

- Tổ chức các sân chơi trí tuệ: Violympic, IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt, 

ngày hội Tiếng Anh, ngày hội Mỹ thuật,...  

- Tổ chức, tham gia giao lưu ATGT cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.  

3.2 - Hoạt động chuyên môn do các trường tổ chức: 

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường theo Thông tư số 21/2010/TT-

BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 10, 11/2019) 

- Bình bầu  giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường theo Thông tư số 

43/2012/TT-BGDĐT (tháng 4/2020) 

- Tập huấn tiết đọc Thư viện cho CBQL, GV toàn trường. 

- Tổ chức các sân chơi trí tuệ: Violympic, IOE, Trạng nguyên Tiếng Việt.  

- Liên hoan tiếng hát dân ca cấp trường (tháng 11/2019) 

- Tổ chức Hội thi “chữ Việt đẹp” cấp trường dành cho HS (tháng 12/2019)  

- Giao lưu ATGT cấp trường (tháng 2/2020) 

- Giao lưu trí tuệ tuổi thơ cấp trường (tháng 3/2020) 

- Tổ chức Ngày hội Mĩ thuật cấp trường (tháng 2/2020); 

- Tổ chức BDTX cán bộ quản lý, giáo viên. 

- Tổ chức Hội thảo cấp trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

trong  mô hình trường học mới, thiêt kế bài học theo định hướng phát triển năng 

lực học sinh.  

 - Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn; đảm bảo tối 

thiểu mỗi năm học sinh hoạt chuyên môn 20 buổi; mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn 2 

buổi. (Không kể thi giáo viên giỏi, hội thảo do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức). 

 - Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn cần da dạng, phong phú, tập 

trung vào một số nội dung chính đó là: 

+ Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục 

phổ thông. 

+ Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh 

chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà. 

+ Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 
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03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đi sâu vào việc đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ 

thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát 

huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình 

dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. 

Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh. 

+ Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu 

sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm 

vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện 

tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình. 

+ Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh 

tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học. 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề về áp dụng phương pháp “Bàn 

tay nặn bột” trong giảng dạy môn TNXH và Khoa học, dạy học môn Tiếng Việt 

lớp 1- Công nghệ giáo dục, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, đánh giá học 

sinh theo Thông tư 22/2016, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh. 

 * Lưu ý:  

+ Các trường định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn chéo tổ để giáo viên có 

điều kiện nắm được phương pháp giảng dạy ở tất cả các khối lớp.  

+ Đăng ký lịch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng (theo mẫu đính 

kèm) về bộ phận Tiểu học (Đ/C Cảnh) chậm nhất ngày 02 hàng tháng để Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và dự một số buổi sinh hoạt chuyên môn của 

các trường. 

4. Chế độ dự giờ: 

 - Hiệu trưởng tối thiểu 1 tiết/tuần, Phó hiệu trưởng tối thiểu 2 tiết/tuần. 

 - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 3 tiết/2 tuần. 

 - Giáo viên 1 tiết/tuần. 

 - Giáo viên mới ra trường, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ 

nhà trường cần bố trí thời gian hợp lý để được dự giờ, học tập đồng nghiệp; Cán bộ 

quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có trách nhiệm dự giờ, góp ý, giúp đỡ những 

giáo viên mới ra trường, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ để nâng 

cao trình độ chuyên môn, ngiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo giai 

đoạn hiện nay. 

5. Giáo án: 

- Các trường triển khai giảng dạy theo mô hình trường học mới thực hiện 

theo chỉ đạo của Sở và Phòng GD-ĐT. Các môn Tiếng Việt, Toán, TNXH - Khoa 

học không phải soạn giáo án, GV dành thời gian để nghiên cứu tài liệu hướng dẫn 

học và chỉ ghi tên bài và soạn các nội dung cần điều chỉnh, cần chia sẻ; các môn 

còn lại soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần công văn 

số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT một cách phù hợp.Giáo 

án buổi 2 của chương trình trường học mới trong mỗi tiết dạy cần ghi rõ nội dung 

cần luyện tập cho học sinh và cách thức hướng dẫn học sinh thực hiện tránh trường 
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hợp chỉ ghi tên bài tập mà không có nội dung. Giáo án buổi 1 và buổi 2 được soạn 

chung 1 quyển (không tách riêng). 

 - Môn Tiếng Việt 1-CGD, giáo dục lối sống, hoạt động trải nghiệm, Mỹ 

thuật  giáo viên dành thời gian nghiên cứu thiết kế, trong giáo án chỉ ghi tên bài 

dạy và các nội dung cần điều chỉnh so với thiết kế để phù hợp với điều kiện của địa 

phương, của trường, của lớp. 

 - Môn Khoa học, Tự nhiên và Xã hội soạn và dạy theo phương pháp “Bàn 

tay nặn bột” tất cả các bài có thể áp dụng được.  

 - Môn Tiếng Anh soạn theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 - Những môn còn lại thực hiện theo quy định như những năm học trước, 

song cần điều chỉnh nội dung, thời lượng cho phù hợp (nội dung điều chỉnh cần 
thống nhất trong tổ chuyên môn và báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng).  

 - Giáo viên có thể soạn giáo án viết tay hoặc đánh máy. 

- Lưu ý: 

 + Giáo án đánh máy vi tính phải do mỗi giáo viên thực soạn, tuyệt đối không 

được sao chép của nhau, đảm bảo đúng các quy định về thể thức văn bản, chữ in 

phải rõ ràng (không mờ). Nếu trong quá trình kiểm tra, ký duyệt phát hiện giáo án 

giống nhau thì sẽ dừng việc soạn giáo án bằng đánh máy vi tính đối với giáo viên 

đó. Phòng Giáo dục và Đào tạo giao Hiệu trưởng chỉ đạo chặt chẽ và nghiêm túc yêu 

cầu này. 

+ Giáo án phải được đóng thành quyển. 

6. Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý theo 

chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường Tiểu học (ban hành 

kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015); bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban 

hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX (ban hành theo Thông tư số 

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng 

kế hoạch, triển khai bồi dưỡng, đánh giá kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên.   

- Cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX (theo kế hoạch của 

trường) và thực hiện bồi dưỡng theo quy định. 

 - Nội dung bồi dưỡng: 

+ Nội dung các tài liệu liên quan đến việc triển khai CTGDPT 2018 (Hướng 

dẫn dạy học môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, TN&XH, LS&ĐL, Thể chất, Đạo 

đức, Âm nhạc,…theo chương trình GDPT mới; Hướng dẫn tổ chức dạy học các 

môn học, hoạt động giáo dục lớp 1 theo CTGDPT mới).  

+ Đổi mới phương pháp giảng dạy; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cơ bản về 

tin học, tự nhiên, xã hội, tâm lý học… 

- Căn cứ vào kết quả đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng của CBQL và chuẩn 

nghề nghiệp của giáo viên để lựa chọn nội dung bồi dưỡng tự chọn (tập trung vào 

bồi dưỡng các nội dung khi đánh giá theo chuẩn còn thấp để phấn đấu đạt chuẩn 
cao hơn).  
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- Tổ chức cho giáo viên đọc sách, báo, tìm kiếm các thông tin trên Internet 

phục vụ bài dạy, tự học,… vào các giờ trống tiết (khi giáo viên môn chuyên lên lớp).  

- Triển khai hình thức học tập chuyên môn của giáo viên qua trang mạng 

thông tin “Trường học kết nối”. 

- Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tự học, tự 

bồi dưỡng của giáo viên; tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên (tháng 

4/2020) và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/C Dũng nhận). 

 

Trên đây là quy định về hồ sơ và công tác chuyên môn năm học 2019- 2020; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, 

TH&THCS triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                               KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Trưởng phòng (để báo cáo);                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- LĐ phòng (để p/h chỉ đạo);                                                

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TH.                                                                                                   

 

                                                                                                 

 
                                                                                                   Ngô Sỹ Khánh 

 

 

 

 


		2019-10-02T16:10:05+0700


		2019-10-02T16:39:56+0700


		2019-10-02T16:39:56+0700


		2019-10-02T16:39:56+0700




