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PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /KH-GDNX

Nghi Xuân, ngày 01 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện
Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo 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;
Căn cứ Công văn số 174/GDĐT ngày 28/9/2020 của Phòng GDĐT Nghi
Xuân về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;
Phòng Giáo dục - Đào tạo Nghi Xuân ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi
giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2020-2021 như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích của Hội thi
a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy
giỏi 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 học sinh, tạo động lực phát triển sự
nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và của toàn 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 trong công tác giảng dạy.
2. Yêu cầu 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 và số lượng tham gia Hội thi
1. Đối tượng tham dự Hội thi
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Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện là giáo viên đang
trực tiếp làm công tác giảng dạy các môn Văn hoá, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng
Anh, Tin học, Thể dục ở các trường tiểu học và các lớp tiểu học của các trường
TH&THCS trên địa bàn huyện Nghi Xuân.
2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi
Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:
- Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên
trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp
trường năm học 2020-2021.
3. Số lượng giáo viên tham dự Hội thi
Số giáo viên tham gia Hội thi không quá 25% tổng số giáo viên tiểu học
của mỗi trường.
III. Nội dung thi
Mỗi giáo viên tham dự Hội thi lần lượt thực hiện hai phần sau:
1. Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy của trường tiểu học
được chọn làm điểm thi thực hành 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 2020-2021. Giáo viên bốc thăm và có thời gian chuẩn bị cho tiết
dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.
2. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng
dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng
trình bày biện pháp không quá 30 phút (tối đa 15 phút dành cho giáo viên trình
bày biện pháp, 15 phút dành cho Ban giám khảo trao đổi với giáo viên). Biện
pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được
dùng để đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và chưa được dùng để xét
duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
IV. Hồ sơ tham dự Hội thi
1. Danh sách các giáo viên đăng kí dự thi cấp huyện (theo mẫu đính kèm)
do Hiệu trưởng các trường ký xác nhận.
2. Bản mềm biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy
của giáo viên dự thi.
3. Các minh chứng xác nhận giáo viên đăng kí dự thi đủ tiêu chuẩn theo
quy định tại mục 2 phần II của Kế hoạch này; xác nhận của Hiệu trưởng kèm
theo minh chứng xác thực về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua
việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy của giáo viên dự thi
(minh chứng của mỗi giáo viên đựng trong một túi riêng).
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Hồ sơ gửi về: Phòng Giáo dục - Đào tạo Nghi Xuân (qua ông Lê Kiên
Cương – Chuyên viên Phòng). Bản mềm biện pháp (ghi rõ họ tên, địa chỉ của giáo
viên) gửi vào email: lekiencuong1978@gmail.com .
V. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
1. Thời gian
- Nộp Hồ sơ tham dự Hội thi trước ngày 25/11/2020.
- Tổ chức Hội thi vào đầu tháng 01/2021 (thời gian cụ thể Phòng GDĐT
sẽ có văn bản thông báo sau).
2. Địa điểm
Hội thi cấp huyện được tổ chức tại trường TH Xuân Giang và trường TH
Thị trấn Tiên Điền.
3. Kinh phí
Phòng GDĐT cấp kinh phí tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp
huyện; Các trường học có giáo viên tham dự Hội thi cấp kinh phí mua sắm các
đồ dùng, thiết bị dạy học cần thiết cho giáo viên dự thi theo quy định tài chính
hiện hành.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp
huyện năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học
triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn,
vướng mắc phản ánh về Phòng GD-ĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường TH, trường TH&THCS Xuân
Lĩnh (để thực hiện);
- Phòng GDPT, Sở GDĐT; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD;
- Lưu: VT.

(Đã ký)

Võ Minh Thiện

3

(Kèm theo Kế hoạch số

MẪU DANH SÁCH
/KH-GDNX ngày 01/10/2020 của Phòng GDĐT Nghi Xuân)

TRƯỜNG..........
DANH SÁCH
GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Trình độ
chuyên
môn

Đơn vị
công tác

Lớp
đang
giảng
dạy

Môn dạy
đăng kí dự
thi

Xếp loại
chuẩn NN
năm học
2019-2020

Xếp loại các
tiêu chí của
Tiêu chuẩn 2
(CNNGVPT)
năm học
2019-2020

Năm đạt
giáo viên
dạy giỏi
cấp huyện

Tên biện pháp góp
phần nâng cao chất
lượng giảng dạy
đăng kí dự thi

Ghi
chú

Danh sách này có........giáo viên đăng kí dự thi./.
............., ngày 25 tháng 11 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
LƯU Ý:
1. Danh sách in trên giấy A4 ngang, cỡ chữ 13, phông chữ Times New Roman.
2. Cột “Môn dạy đăng kí dự thi” ghi rõ: Văn hoá, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học, Thể dục.
3. Cột ghi chú ghi những trường hợp giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt như: kinh tế khó khăn, con nhỏ dưới 36 tháng (24 tháng, 12 tháng), đang
mang thai, ốm đau,...; hai vợ chồng cùng tham dự Hội thi,...
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