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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 659 /GDĐT-THCS
Về việc sơ tuyển và cử chọn giáo viên
tham gia Hội thi GV dạy giỏi THCS
cấp thành phố năm học 2017-2018

Quận 4, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi
các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số
21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);
Căn cứ văn bản số 3215/GDĐT-TrH ngày 05/9/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Thành phố về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS và
THPT cấp thành phố năm học 2017-2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 có kế hoạch sơ tuyển và cử chọn giáo
viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm học 20172018 (sau đây gọi tắt là Hội thi) như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên (GV) đạt danh hiệu GV
dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để GV và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD)
thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học;
khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông;
Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích,
động viên, tạo cơ hội và rèn luyện GV, CBQLGD tự học và sáng tạo; phát hiện,
tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát
triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành;
Hội thi góp phần đánh giá được thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
II. YÊU CẦU
Hội thi được tổ chức theo các môn học quy định trong Chương trình giáo
dục phổ thông;
Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng,
có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, truyền đạt,
phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
III. TỔ CHỨC HỘI THI
1. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi
a) Đối tượng tham dự Hội thi là GV đang trực tiếp giảng dạy tại trường
THCS.
b) Điều kiện:
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- GV tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản
phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần
nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được
nhà trường hoặc Phòng GDĐT, Sở GDĐT công nhận và xếp loại trong thời gian 4
năm học vừa qua;
- GV tham gia Hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian
trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 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, được lãnh đạo nhà trường xác nhận và được đánh giá, xếp
loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp GV cấp học tương ứng;
- GV tham gia Hội thi phải được công nhận đạt GV dạy giỏi cấp trường
hoặc GV dạy giỏi cấp Quận của 1 trong 2 năm học vừa qua.
2. Tổ chức thực hiện
Các trường THCS gửi danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi trước ngày
20/09/2017.
Nhập trực tuyến theo thông báo hướng dẫn sau
Ban tổ chức Hội thi tuyển chọn hồ sơ của giáo viên dự thi (thực hiện trước
ngày 20/10/2017):
Tập hợp hồ sơ dự thi của đơn vị theo văn bản số 3215/GDĐT-TrH ngày
05/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về kế hoạch tổ chức Hội thi
giáo viên dạy giỏi THCS và THPT cấp thành phố năm học 2017-2018;, gửi về
Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 4 (thời han sẽ thông báo qua email).
3. Sử dụng kết quả Hội thi
- Ban tổ chức Hội thi cấp thành phố sẽ đề xuất công nhận các GV dạy giỏi
cấp thành phố, các đơn vị tham gia tích cực và đạt kết quả cao tại Hội thi.
- Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua
của đơn vị và cá nhân.
- Danh hiệu GV dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính
sách đối với GV.
Nhận được công văn này, đề nghi ̣ Hiệu trưởng các trường THCS khẩ n
trương triển khai thực hiên.
̣ Trong quá trình thực hiên,
̣ nế u có khó khăn, vướng
mắ c, cầ n thông tin kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THCS.
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