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Số: ………./QĐ-LQĐ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức và Giám khảo
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
- Căn cứ vào Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 về Điều lệ Hội thi
giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông;
- Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2018-2019;
- Theo đề nghị của Ban chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức Hội thi và Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy
giỏi cấp trường năm học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau (danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban tổ chức Hội thi và ban Giám khảo thực hiện tổ chức Hội thi và đánh giá
giáo viên theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT. Kinh phí hội thi chi theo công văn
2389/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và
Đào tạo.
Điều 3. Tổ Văn phòng của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các ông (bà) có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Lưu: VT, HT.

Nguyễn Thọ Minh Quang

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

Stt
1

Nguyễn Thọ Minh Quang

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Trần Thị Thanh Nhã

P.HT

Phó trưởng ban

3

Huỳnh Bá Lộc

P.HT

Phó trưởng ban

4

Huỳnh Thị Kim Chi

CT CĐCS

Thư ký

5

Phạm Lê Hồ Thu

Kế toán

Ủy viên

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CÁC BỘ MÔN
- Trưởng ban: Nguyễn Thọ Minh Quang
- Phó trưởng ban:
STT

Môn

Giám khảo 1

Giám khảo 2

1.

Văn

Chế Diễm Trâm

Đỗ Thị Thuỷ

2.

Toán

Lê Văn Thẩn

Huỳnh thị Kim Chi

3.

Lý

Hoàng Bá Kim

Lê Thị Ngọc Hạnh

4.

KTCN

Phan Thị Hoài

Hoàng Bá Kim

5.

Hóa

Hoàng Thị Hồng Phúc

Nguyễn Ngọc Vân Linh

6.

Sinh-KTNN

Lâm Thị Mỹ Hằng

Nguyễn Thị Kiều Diễm

7.

Sử

Hồ Thanh Trúc

8.

Địa

Quách Xuân Phương

9.

Công dân

Lê Thị Kim Hồng

10.

Anh văn

Hà Cao Thị Thu Hồng

Trương Ngọc Thành

11.

Tin học

Dương Khắc Hưởng

Huỳnh Quang Đệ

12.

Thể dục-QP

Nguyễn Hữu Tính

Bùi Thanh Hải
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KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:
 Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích phong trào tự rèn luyện,
học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên trong trường.
 Giúp các thầy cô giáo học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp khác
trong trường.
 Thông qua hội thi phát hiện các bài giảng cũng như phương pháp giảng dạy
tích cực hoặc các biện pháp sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả cao
để phổ biến áp dụng rộng rãi trong toàn trường.
 Thông qua hội thi, Ban giám hiệu trường có cơ sở để đánh giá năng lực giảng
dạy thực tế của đội ngũ giáo viên từ đó có cơ sở xây dựng một kế hoạch tổng
thể để bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên.
 Tạo điều kiện để mỗi giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua việc
viết SKKN.
 Đánh giá các tổ chuyên môn về tinh thần học hỏi, tính đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ
nhau giữa các thành viên trong Tổ.
2. Yêu cầu:
a) Hội thi cần phải đạt được những yêu cầu sau:
- Đảm bảo tính thiết thực, lấy chất lượng làm chính, không chạy theo phong
trào, hình thức và thành tích.
- Đảm bảo tính khách quan, trung thực công bằng, có tác dụng giáo dục, động
viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên trong nhà trường.
- Qua Hội thi có cơ sở để lựa chọn những bài giảng hay, những giáo viên tiêu
biểu để tham gia Hội thi GVDG cấp cao hơn.

b) Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi trường:
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian
trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có
năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và
đồng nghiệp đánh giá cao. Giáo viên phải được xếp loại Khá trở lên theo quy
định trong bộ Tiêu chuẩn giáo viên.
- Mỗi bộ môn cử ít nhất 2 Thầy/cô giáo tham gia hội giảng (tất cả những Thầy
cô giáo mà tổ dự kiến dự thi dạy giỏi cấp Tỉnh đều phải tham gia, Thầy cô giáo
có dạy thêm phải tham gia).
II- THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THI:
1. Thời gian: Hội thi được tiến hành từ 11/3/2019 đến 13/4/2019.
2. Nội dung thi: gồm 3 phần
a) Phần thi giảng dạy:
- Giáo viên tự đăng ký 02 tiết dạy (không thi tiết thực hành).
b) Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (SKKN): giáo viên nộp cho
Ban Tổ chức Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận
xét, đánh giá và xếp loại của Tổ. Hạn nộp vào 13/4/2019.
c) Hình thức thi:
Giáo viên tự đăng ký bài dạy và lớp dạy. Mỗi tiết dạy cách nhau 1 tuần và
nên đăng ký hai tiết dạy ở 2 lớp khác nhau. Giáo viên không đăng ký tiết 1
buổi chiều. Tiết học tham gia thi hội giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng
cho học sinh tại lớp học đó.
d) Các Tổ lập lịch cho thành viên của mình sao cho không trùng nhau để Ban
giám khảo đi dự. Nếu trường hợp trùng với bộ môn khác thì thay đổi theo yêu
cầu của Ban giám khảo.
e) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi, hai
tiết dạy cách nhau từ một đến hai tuần. Giáo viên phải đăng ký tiết dạy, lớp
dạy và thời gian dạy cũng như yêu cầu thiết bị vào ngày 10/3/2019. Trong
trường hợp giáo viên cùng bộ môn đăng ký bị trùng tiết thì ban giám khảo sẽ
quyết định giáo viên nào phải thay đổi tiết dạy. Ban tổ chức sẽ công bố lịch
thao giảng chính thức vào ngày 11/3/2019.

III- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Quy định về giáo án:
 Giáo án (Theo mẫu hiện hành): 3 bản/giáo án (2 bản cho ban giám khảo và 01 bản
nộp cho Ban Tổ chức.)
 Bài giảng dự thi phải có các tiêu chí sau:
o Bài giảng đủ kiến thức chuẩn theo quy định.
o Có ứng dụng công nghệ thông tin hoặc sử dụng đồ dùng dạy học hoặc làm
thí nghiệm trực quan vào tiết giảng.
o Có phương pháp tổ chức phát huy tính tích cực, năng lực tự học và vận
dụng sáng tạo của học sinh, dẫn dắt học sinh hoạt động trao đổi nắm lấy
kiến thức mới
o Nếu dạy trình chiếu thì nộp giáo án kèm file powerpoint đã đóng gói.
2. Dạy thay:
- Trong trường hợp giám khảo có tiết dạy trùng với tiết dự thi cần chấm thì tổ
trưởng phân công thành viên trong Tổ dạy thay.
3. Chế độ kinh phí: Theo công văn 2389/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi cho
các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo
Stt

Mục chi

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

96.000

05 ngày

1

Chi cho Ban tổ chức

Người/ngày

2

Chi cho Giám khảo:

Người / tiết 72.000

3

Chi giáo viên tham dự Hội thi

Người / tiết

4

Văn phòng phẩm

52.000

Chi theo thực tế
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thọ Minh Quang

