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QUY ĐỊNH VỀ NỀN NẾP CHUYÊN MÔN 

Thực hiện Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;  

Công văn số 2211/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 về Lịch công tác trọng 

tâm Giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

Công văn số 563/PGDĐT-THCS ngày 13/9/2017 về Hướng dẫn sinh hoạt 

chuyên môn; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cấp THCS 

năm học 2017-2018Lịch công tác trọng tâm Giáo dục trung học năm học 2017-

2018; 

Công văn số 560/PGDĐT-TH ngày 12/9/2017 về Lịch công tác trọng tâm 

Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018; 

 Trường phổ thông Hermann Gmeiner xây dựng Quy định về nền nếp 

chuyên môn như sau: 

I. Các loại hồ sơ sổ sách: 

1.  Hồ sơ tổ chuyên môn:  

- Các văn bản chỉ đạo chuyên môn. 

- Kế hoạch công tác năm, tháng, tuần; kế hoạch chuyên đề, kế hoạch tự bồi 

dưỡng thường xuyên… 

- Sổ sinh hoạt và đăng kí thi đua. (ghi biên bản họp tổ, phân công dạy thay, 

theo dõi kỷ luật lao động của giáo viên trong tổ...) 

 - Hồ sơ kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, hồ sơ kiểm tra nội bộ.  

- Tập lưu đề kiểm tra từ 15 phút trở lên, ma trận đề, đáp án, thống kê chất 

lượng bài kiểm tra từng môn. 

 - Hồ sơ sinh hoạt tổ chuyên môn tại địa chỉ  ://truonghocketnoi.edu.vn 

2.  Hồ sơ giáo viên (theo Công văn 68/2014/BGDĐT):  

 -  Giáo án:  Các tiết giảng dạy trên lớp đều phải có giáo án, bài soạn dạy 

chính khoá phải soạn đủ, đúng theo phân phối chương trình Trường đã duyệt. Nội 

dung bài soạn phải thể hiện rõ đặc trưng bộ môn. Cuối mỗi tiết dạy nên có phần 

nhận xét, rút kinh nghiệm tiết dạy. Các tiết kiểm tra đều phải có đề, ma trận đề, 

đáp án; Khuyến khích soạn giảng có sự hỗ trợ CNTT. Việc dạy tăng cường và dạy 

BD HSG phải có sổ ghi kế hoạch, dàn ý nội dung giảng dạy.  

 -  Sổ kế hoạch công tác:  ghi kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt 

chuyên môn, dự giờ, nội dung hội họp… 

 -  Sổ chủ nhiệm (GVCN): ghi đủ các cột mục, theo dõi đầy đủ tình hình 

học sinh thường xuyên. Danh sách HS giỏi, yếu, kém, HS có nguy cơ bỏ học, biên 

bản tiếp xúc phụ huynh. 



 -  Sổ điểm cá nhân: Giáo viên bộ môn nhập điểm, nhập nhận xét trong phần 

mềm VNEDU kịp thời theo qui định (1 lần/tuần). 

3.  Hồ sơ phòng bộ môn:  

3.1. Hồ sơ chỉ đạo hoạt động PHBM 

- Các văn bản chỉ đạo QĐ 37/BGDĐT, TT 19/BGDĐT, TT 01/BGDĐT. 

- Quyết định phân công phụ trách phòng bộ môn. 

- Nội quy hoạt động PHBM 

- Kế hoạch hoạt động PHBM 

- Bộ phân phối chương trình dạy học, thời khóa biểu 

- Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. 

3.2. Hồ sơ theo dõi sử dụng PHBM, sử dụng ĐDDH: 

- Sổ đăng kí sử dụng PHBM, ĐDDH 

- Sổ theo dõi giáo viên mượn, trả PHBM, ĐDDH 

- Biên bản kiểm tra của TTCM, BGH. 

- Sổ theo dõi thiết bị tự làm ĐDDH của giáo viên 

3.3. Hồ sơ quản lý tài sản: 

- Quyết định, biên bản kiểm kê, thanh lý. 

- Sổ tài sản, có bổ sung thiết bị mua sắm hằng năm. 

4.  Quản lý, sử dụng các sổ khác: 

 Sổ điểm điện tử: Thực hiện theo Công văn 2192/SGD ĐT-GDTrH ngày 

31/8/2017. 

Đầu năm học GVCN nhập đầy đủ, chính xác các thông tin về sơ yếu lý lịch 

học sinh (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, con TB…số điện thoại liên lạc). 

 Cập nhật việc điểm danh học sinh kịp thời (chỉ nhập vào sổ điểm danh buổi 

sáng, buổi chiều GVCN ghi vào sổ chủ nhiệm để theo dõi). 

GVBM cập nhật điểm kiểm tra kịp thời theo Thông tư 58/BGDĐT với khối 

Trung học; khối tiểu học nhận xét đánh giá theo Thông tư 30 và 22/BGDĐT. 

Tuyệt đối không sửa sai quy chế, không tẩy xoá, không dùng bút xoá, 

không cắt dán. Nghiêm cấm việc sửa điểm tùy tiện làm thay đổi kết quả học tập 

của học sinh. 

Học bạ:  Giáo vụ phối hợp với GVCN bảo quản hồ sơ học bạ chặt chẽ, 

khoa học, vào sổ đăng kí danh bộ đúng, kịp thời. 

GVCN, GVBM, BGH hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trong quản lí và hoàn 

thiện học bạ theo đúng sự hướng dẫn sử dụng học bạ. 

Sổ ghi đầu bài: Ghi sổ đầu bài tuần 1 từ ngày  05/9/2017. GVBM ghi đầy 

đủ nội dung như phần hướng dẫn của sổ. Khi nhận xét lớp trong sổ phải ngắn gọn, 

cụ thể thông tin cần phản ánh (tránh những từ “ồn”, “quá ồn”...) 

 GVCN thường xuyên kiểm tra sổ ghi đầu bài để uốn nắn kịp thời những sai 

sót của học sinh và tuyên dương kịp thời các biểu hiện tiến bộ. Cuối tuần cần có 

nhận xét, đánh giá tuần học của lớp. 

 GVCN thường xuyên theo dõi phần nhận xét của Tổ chủ nhiệm để có sự 

điều chỉnh phù hợp, kịp thời. 

 

II. Hoạt động của các tổ chuyên môn: 

 1. Tổ chuyên môn gồm giáo viên giảng dạy các bộ môn, theo đúng quy định của 

Điều lệ, Luật giáo dục. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại chương IV điều lệ 



trường Phổ thông nhiều cấp học (Giáo viên trường phổ thông; Nhiệm vụ của giáo 

viên ; Trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang 

phục của giáo viên; các hành vi giáo viên không được làm). Căn cứ nhiệm vụ năm 

học của ngành, điều lệ trường Phổ thông nhiều cấp học, kế hoạch hoạt động của 

nhà trường, quy chế làm việc của nhà trường. 

          Các tổ chuyên môn nghiệp vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng triển khai tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực công tác cụ thể, chịu trách 

nhiệm trước BGH về hiệu quả công tác được giao. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần, tháng, học kì, năm của tổ, hướng dẫn 

xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, kế 

hoạch giảng dạy bộ môn đã được trường phê duyệt; Theo dõi, tổ chức các hoạt 

động của tổ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; Tham gia đánh giá, 

xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ GDĐT; Đề xuất khen 

thưởng và kỷ luật đối với giáo viên. 

Các tổ chuyên môn và từng giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây 

dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, 

đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình 

thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và 

giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.  

 Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kì theo đúng quy định tại 

Điều lệ trường phổ thông (2 lần/ tháng). Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm cần tập 

trung vào các vấn đề chuyên môn như trao đổi việc dạy học và kiểm tra đánh giá 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, 

soạn giáo án ... 

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo 

viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua 

mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH 

ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT .  

2. Tổ chủ nhiệm:  Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo để GVCN thực hiện tốt 

nhiệm vụ của người giáo viên qui định tại điều lệ trường Phổ thông nhiều cấp học. 

Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động theo đúng điều lệ, hướng dẫn của ngành cấp 

trên, các quy định và kế hoạch của nhà trường. Theo dõi, tổ chức và đánh giá tổng 

kết các hoạt động chủ nhiệm lớp, cuối tuần, cuối tháng có nhận xét, chỉ đạo 

GVCN kịp thời. 

3. Các phòng học bộ môn, phòng CNTT:  Có trách nhiệm xây dựng, tổ chức 

Phòng học bộ môn hoạt động theo QĐ 37/BGDĐT.  Cùng tổ chuyên môn và giáo 

viên bộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị 

thực hành, thí nghiệm. Cập nhật sổ sách, mô tả, phân loại, sắp xếp khoa học, hệ 

thống các thiết bị dạy học theo chương trình môn học. Có kế hoạch thường xuyên 

kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử 

dụng trong phòng bộ môn để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất kế hoạch sửa chữa, 

mua sắm bổ sung.  Tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực 

hiện nghiêm túc lịch giao ban và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất. 

4. Bộ phận Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp:  Xây dựng kế hoạch và  tổ 

chức các hoạt động GDNGLL cụ thể trên cơ sở kế hoạch năm học của trường gồm 



các hoạt động:  Chào cờ đầu tuần, ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, 

TDTT, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, 

phòng chống HIV, công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục 

pháp luật; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, các hoạt 

động xã hội, từ thiện. Tổ chức các buổi lao động, chăm sóc cây xanh, các hoạt 

động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản trường lớp. 

Phối kết hợp cùng giáo dục họat động hướng nghiệp, tư vấn chọn nghề, 

chọn trường cho học sinh. Chú trọng đối với lớp cuối cấp trong việc giảng dạy 

chương trình hướng nghiệp và động viên học sinh tham gia học các lớp nghề phổ 

thông. Năm học 2017-2018, Sở GDĐT tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh, 

chia làm 2 đợt: dành cho học sinh THPT (dự kiến từ 05/10 đến 08/10/2017) và  

học sinh THCS (dự kiến từ 12/10 đến 15/10/2017). 

 

III. Kế hoạch dạy học:  Thực hiện dạy học 37 tuần theo quy định. 

Tổ chuyên môn và từng giáo viên tiếp tục chủ động biên soạn Kế hoạch dạy 

học năm học một cách hợp lí, Kế hoạch dạy học phải được lãnh đạo nhà trường 

phê duyệt, đây là căn cứ để thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện. 

Khối tiểu học thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, đảm bảo thời 

lượng không quá 7 giờ/ ngày.  

Khối 6, 7 học 13 môn (có môn tự chọn tin học) 

Khối 8, 9 học 14 môn. 

Khối 10,11,12 học ban cơ bản gồm 13 môn học (có môn GDQP-AN). 

Thực hiện việc thao giảng, sinh hoạt chuyên môn (theo lịch).  

 

IV. Đánh giá và xếp loại học sinh:   

Thực hiện theo Thông tư  58/2011/TT-BGDĐT với khối Trung học;  Thông 

tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/TT-BGDĐT với khối tiểu học. 

Việc chấm trả bài kiểm tra: Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc quy trình 

của tiết trả bài và thời hạn trả bài cho học sinh:  không quá 1 tuần đối với bài 15’, 

không quá 2 tuần đối với bài 1 tiết trở lên (trừ bài viết môn Ngữ văn có quy định 

riêng). Bài chấm cần chi tiết, có sửa lỗi, nhận xét về bài làm của học sinh. 

Sau khi giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra và trả bài (viết, thực hành từ 15 

phút trở lên), giáo viên phải nộp lại đề, hướng dẫn chấm, thống kê chất lượng 

điểm bài làm của học sinh từng lớp cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. 

Giáo viên dạy khối tiểu học thực hiện việc đánh giá bằng nhận xét, động viên 

học sinh trong quá trình học tập bằng phần mềm VNEDU. 

Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với 

các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT). 

Kiểm tra 1 tiết trở lên: Tổ chuyên môn cần tổ chức cho các thầy cô giáo 

dạy cùng bộ môn, cùng khối lớp trao đổi, thống nhất nội dung cần kiểm tra để xây 

dựng ma trận đề, đề kiểm tra chung cho cả khối. 

Kiểm tra cuối học kỳ:  Năm học này, Sở tiếp tục ra đề kiểm tra học kì I, học 

kì II chung toàn thành phố cho lớp 9 và lớp 12 các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 

Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, GDCD12. Các lớp 6, 7, 8 Phòng 

GDĐT ra đề các môn:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Các môn còn lại của lớp 12, 9, 



8, 7, 6 và các lớp 10, 11 trường chỉ đạo tổ chức kiểm tra theo đề chung của 

trường.  

Đối với lớp 9, Sở sẽ ra đề kiểm tra học kì các môn theo hình thức tự luận, 

riêng môn tiếng Anh, đề kiểm tra sẽ theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự 

luận. Đối với lớp 12, các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, 

GDCD, Lịch sử, Địa lí ra đề theo hình thức trắc nghiệm, môn Ngữ văn ra đề theo 

hình thức tự luận. 

 

V. Công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém: 

1.  Công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi:  Tổ có nhiệm vụ lên kế hoạch phân công 

giáo viên dạy bồi dưỡng. Giáo viên dạy phải có giáo án, tuân thủ mọi quy định 

của trường. Thường xuyên tham khảo ý kiến của đồng nghiệp để kết quả cao hơn. 

Đội tuyển được thành lập và tiến hành dạy vào đầu tháng 10/2017, mỗi học sinh 

chỉ thi 1 môn (Riêng môn Toán có thể thi thêm: Tin học, Giải toán trên máy tính 

cầm tay). Số học sinh mỗi đội tuyển được dự thi bằng số lớp của khối đó. 

 Kì thi học sinh giỏi lớp 8, 9 và 12 cấp quận, thành phố được tổ chức như 

năm học 2016-2017. Thời gian thi được quy định tại Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2017-2018 của Sở.  Đối với kì thi học sinh giởi lớp 9, tiếp tục tổ chức thi 

cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ như năm học trước; các môn Vật lí, 

Hóa học, Sinh học không tổ chức thi riêng phần thực hành, sẽ tăng cường các câu 

hỏi, bài tập thực hành kết hợp trong bài thi lí thuyết. Đối với kì thi học sinh giởi 

lớp 12 sẽ được quy định tại hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm của từng bộ môn. 

GVBM cần động viên học sinh tích cực tham gia các sân chơi bổ ích ở các 

bộ môn theo hướng dẫn của Phòng, Sở GD-ĐT.  

2.  Phụ đạo học sinh yếu kém:  Trong giờ dạy chính khoá và tăng cường giáo 

viên cần quan tâm đến những học sinh có lực học yếu kém để có những yêu cầu 

phù hợp, kịp thời động viên khích lệ, tạo cơ hội để các em tiến bộ. 

 

VI. Công tác kiểm tra: 

Thực hiện theo đúng quy định của ngành. 

Bộ phận kiểm tra chuyên môn kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo của 

trường dự giờ giáo viên giảng dạy có thể báo trước hoặc đột xuất. 

Tổ chuyên môn kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân trong tổ 02 lần/học kỳ. 

BGH kiểm tra chuyên đề:  100% giáo viên nhân viên. 

BGH, TTCM kiểm tra nội bộ giáo viên: >30% giáo viên/năm. 

Kiểm tra sổ ghi đầu bài, kiểm tra nhập điểm VNEDU, học bạ. 

 

Trên đây là một số quy định về nền nếp chuyên môn của trường Phổ thông 

Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Qui định này được thông báo công khai và thống 

nhất cùng thực hiện trong Hội đồng Giáo dục nhà trường./. 

 

Nơi nhận:        KT. HIỆU TRƯỞNG                         

- BGH;       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- TTCM; E-mail tổ CM;            

- Niêm phòng HĐ;         (đã ký và đóng dấu)  

- Lưu CM.       

Dương Hiển Quang 


