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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở  

lần thứ nhất năm 2015 
 

 Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 
26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch 

tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở lần thứ nhất năm 
2015 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

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

ở các trường trung học cơ sở (THCS) và PT DTNT trong huyện, tạo điều kiện để 

giáo viên thể hiện năng lực đồng thời học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm 

về công tác chủ nhiệm lớp. 

 Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định 

vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo 

viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của mỗi trường.  

 Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ 

nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác chủ nhiệm lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

 2. Yêu cầu 

 Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 

Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến 

khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp 

phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường THCS. 

 Các hoạt động của hội thi không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy-học của  

các trường. 

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

 1. Nội dung thi 
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 Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp 

được qui định cụ thể trong Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các văn bản 

có liên quan đến giáo dục phổ thông tương ứng với cấp THCS. 

 2. Hình thức 

 Mỗi giáo viên dự thi phải tham gia 4 phần thi sau: 

 Phần thi thứ nhất: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm  

 Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm: 

 - Sổ chủ nhiệm: Sổ chủ nhiệm của năm học 2014-2015 do nhà trường ban 

hành và được lưu trữ trong hồ sơ nhà trường.  

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

nêu được thực trạng của lớp khi mới nhận chủ nhiệm; các giải pháp đã thực hiện; 

kết quả giáo dục hai mặt và các hoạt động phong trào của lớp đã đạt được cuối 

năm, ... 

 - Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong 5 năm gần đây được 

công nhận từ cấp trường trở lên. 

 - Hồ sơ khác về công tác chủ nghiệm (nếu có). 

 Lưu ý: Mỗi loại hồ sơ phải có nhận xét, xác nhận của lãnh đạo nhà trường. 

 Phần thi thứ 2: Thi hiểu biết 

 Giáo viên làm bài thi hiểu biết với thời gian 45 phút, đề thi bao gồm các câu 

hỏi trắc nghiệm và tự luận. 

 Nội dung câu hỏi: 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. 

 Phần thi thứ 3: Thi kể chuyện và ứng xử tình huống 

 Giáo viên được bốc thăm số thứ tự lượt thi trước ngày thi. 

 Giáo viên kể lại 1 việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong 

hoạt động chủ nhiệm lớp. Sau đó người dự thi bốc thăm, trả lời 1 câu hỏi về ứng xử 

tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và 1 số câu hỏi phụ của Ban 

giám khảo liên quan đến câu chuyện vừa kể.  

 Giáo viên có thể sử dụng hiệu ứng sân khấu (nhạc nền, âm thanh, tiếng động, 

phụ họa, minh họa bằng màn hình chiếu, ...) cho phần thi kể chuyện. 

 Thời gian thực hiện phần kể chuyện của mỗi thí sinh không quá 15 phút.  
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 Thời gian trả lời cho câu hỏi ứng xử tình huống không quá 5 phút.  

 Trường hợp thí sinh kể chuyện hoặc trả lời câu hỏi ứng xử tình huống vượt 

quá định mức thời gian sẽ bị trừ điểm (quá 01 phút trừ 1,0 điểm; quá 02 phút trừ 

2,0 điểm, ...).  

 3. Cách đánh giá 

 Mỗi phần thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm và hiểu biết được đánh giá theo 

thang điểm 10. 

 Phần thi kể chuyện và ứng xử tình huống được đánh giá theo thang điểm 20 

(trong đó mỗi phần kể chuyện, ứng xử đều có điểm tối đa là 10 điểm). 

 Giáo viên được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đạt những 

tiêu chuẩn sau: 

 - Tổng số điểm ít nhất là 32 điểm. 

 - Không có nội dung nào đạt điểm dưới 8 điểm.  

 III. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÍ  

 1. Đối tƣợng 

 Giáo viên tham dự Hội thi là những giáo viên đã hoặc đang làm công tác chủ 

nhiệm lớp từ năm học 2013-2014 đến nay tại các THCS, PT DTNT trên địa bàn 

huyện. 

 2. Số lƣợng 

 Ban tổ chức quy định số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi đơn vị tham gia 

Hội thi như sau: 

 - Trường THCS Buôn Trấp, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi: 03  

 - Các trường THCS Tô Hiệu, Lê Quý Đôn, Lê Đình Chinh, Lê Văn Tám, 

Dur Kmăn: 02 

 - Trường THCS Băng A Drênh, PT DTNT: 01 

 3. Điều kiện  

 Giáo viên tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần thứ nhất năm 

2015 phải đạt các điều kiện sau đây: 

 - Trong 2 năm học 2013-2014, 2014-2015 có ít nhất 1 năm học được bình xét 

là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường (có giấy chứng nhận “Giáo viên chủ nhiệm 

giỏi”). 

 - Được nhà trường bình bầu và chọn cử tham gia Hội thi cấp huyện. 

 - Trong năm học 2015-2016 tính đến thời điểm dự thi không có học sinh bỏ 

học (trường hợp giáo viên dự thi làm công tác chủ nhiệm năm học 2015-2016). 
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 4. Hồ sơ dự thi 

 Mỗi trường THCS, PT DTNT gởi hồ sơ dự thi về Ban thư kí Hội thi, hồ sơ 

dự thi gồm: 

 - Một danh sách gồm: Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và giáo viên dự thi 

(Theo mẫu của Ban tổ chức). 

 - Giấy chứng nhận “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp trường năm học 2013- 

2014 hoặc năm học 2014-2015 (bản phôtô). 

 - Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm (nêu rõ trong nội dung của Phần thi thứ nhất).  

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian 

 - Ngày 09/11/2015: các trường gởi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức Hội thi. 

 - Từ 10/11/2015 đến 12/11/2015: Ban thư kí, Ban tổ chức xét duyệt hồ sơ dự 

thi của các trường; công bố danh sách giáo viên chính thức tham dự Hội thi giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện. Ban giám khảo chấm hồ sơ giáo viên chủ 

nhiệm và công bố kết quả chấm hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên dự thi.  

 - Ngày 13/11/2015: Thi phần thi Hiểu biết. Giáo viên làm bài trên đề và giấy 

thi của Ban tổ chức. 

 - Ngày 17/11/2015: Tổ chức khai mạc Hội thi và tiến hành phần thi ứng xử 

tình huống và thi kể chuyện, tổng kết Hội thi, cấp giấy chứng nhận, giấy khen và 

trao giải thưởng cho giáo viên được công nhận và giáo viên có thành tích xuất sắc. 

 2. Địa điểm thi 

 Ban tổ chức sẽ có thông báo sau. 

 V. TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đối với Phòng GD&ĐT 

 Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và 

các ban giúp việc phục vụ Hội thi. 

 a/ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 

 Có nhiệm vụ chỉ đạo và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi; quyết 

định danh sách chính thức giáo viên được tham gia dự thi. 

 b/ Ban thư kí 

 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thi của các trường, trình Ban tổ chức duyệt 

danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi;  

 Tham mưu nội dung ôn tập, các biểu mẫu liên quan và hoàn thành các văn 

bản của Hội thi. 
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 Chuẩn bị, tổ chức cho quá trình chấm thi, giám sát giám khảo chấm thi; tổng 

hợp điểm các phần thi sau khi giám khảo chấm, báo cáo kết quả Hội thi theo qui 

định. 

 Phối hợp với trường đăng cai chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thi. 

 c/ Ban đề thi 

 Ban đề thi có nhiệm vụ ra đề thi và hướng dẫn chấm của 2 phần thi hiểu biết 

và thi ứng xử tình huống. Mỗi phần thi ra 2 bộ đề gồm đề thi và hướng dẫn chấm (1 

bộ chính thức và 1 bộ dự phòng). 

 d/ Ban giám khảo 

 - Tham gia chấm thi theo quy định. 

 - Nghiên cứu tóm tắt nội dung các câu chuyện của giáo viên dự thi, đặt ra hệ 

thống câu hỏi phụ và định hướng trả lời câu hỏi phụ dành cho phần thi kể chuyện 

của mỗi thí sinh; 

 - Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban tổ chức về kết quả chấm thi. 

 2. Đối với các đơn vị 

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

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi cấp trường (lưu ý về 

điều kiện không có học sinh lớp chủ nhiệm bỏ học), khuyến khích các trường áp 

dụng hình thức thi cấp huyện.  

 Thành lập Đoàn dự thi cấp huyện, cử Cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia cổ 

vũ, động viên giáo viên tham gia Hội thi trong ngày diễn ra phần thi kể chuyện.  

 Thanh toán kinh phí cho Cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động liên quan 

đến Hội thi theo quy định hiện hành; tạo điều kiện về thời gian, công việc và có sự 

động viên kịp thời đối với giáo viên dự thi Cấp huyện. 

 Nhà trường cần lưu ý khi cử giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện tránh 

trùng với một số Kì thi khác diễn ra trong cùng thời điểm.  

 Đối với giáo viên dự thi: Tóm tắt nội dung chuyện kể, gởi Ban tổ chức muộn 

nhất ngày 10/11/2015 (gửi qua OMS về CM THCS, Phòng GD&ĐT) để Ban giám 

khảo nghiên cứu, chuẩn bị câu hỏi phụ; trường hợp giáo viên kể chuyện không 

đúng theo nội dung, cốt truyện đã đăng ký với Ban tổ chức sẽ bị hủy kết quả. 

 3. Công nhận và sử dụng kết quả giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

 Giáo viên dự thi và đạt Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải tham 

gia dự thi đủ 4 phần thi, kết quả mỗi bài thi đạt 8 điểm trở lên và không vi phạm 

Điều lệ hội thi.  

 Kết quả Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được công bố trong ngày 
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tổng kết Hội thi và đăng trên Website Phòng giáo dục và Đào tạo. 

 Giáo viên dự thi đạt Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được cấp giấy 

chứng nhận và được thưởng theo quy định. Ban tổ chức lựa chọn một số giáo viên 

đạt thành tích cao trong Hội thi để đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT trao giấy khen, 

phần thưởng và bồi dưỡng để tham gia Hội thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức vào tháng 

2/2016). Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là 1 tiêu chí quan trọng để đánh 

giá xếp loại thi đua cuối năm. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trung 

học cơ sở lần thứ nhất năm 2015 của Phòng GD&ĐT, đề nghị Hiệu trưởng các 

trường THCS, PT DTNT triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Các trường THCS, PT DTNT; 
- Lưu VT. 

 
 


