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DANH M C C C CH  VI T TẮT 

STT Cụm t  vi t t t Cụm t         

1 CMHS Cha mẹ học sinh 

2 GV Giáo viên  

3 HS  Học sinh 

4 UBND Ủy ban nhân dân 

5 TĐG Tự đánh giá 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. K t quả  ánh giá 

1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

K t quả 

Không  ạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  X X X 

Tiêu chí 1.2  X X  

Tiêu chí 1.3  X X X 

Tiêu chí 1.4  X X X 

Tiêu chí 1.5  X X X 

Tiêu chí 1.6  X X X 

Tiêu chí 1.7  X X  

Tiêu chí 1.8  X X  

Tiêu chí 1.9  X X  

Tiêu chí 1.10  X X  

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  X X X 

Tiêu chí 2.2  X X X 

Tiêu chí 2.3  X X X 

Tiêu chí 2.4  X X X 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  X X X 

Tiêu chí 3.2  X X X 

Tiêu chí 3.3  X X X 
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K t quả: Đ t Mức 3 

1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4 

Tiêu chí 
K t quả 

Ghi chú 
Đạt Không  ạt 

Tiêu chí 1  X  

Tiêu chí 2  X  

Tiêu chí 3  X  

Tiêu chí 4  X  

Tiêu chí 5  X  

Tiêu chí 6  X  

K t quả: Không đ t Mức 4 

2. K t luận: Trƣ ng  ạt mức 3 

Tiêu chí 3.4  X X  

Tiêu chí 3.5  X X X 

Tiêu chí 3.6  X X X 

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  X X X 

Tiêu chí 4.2  X X X 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  X X X 

Tiêu chí 5.2  X X X 

Tiêu chí 5.3  X X  

Tiêu chí 5.4  X X  

Tiêu chí 5.5  X X X 

Tiêu chí 5.6  X X X 
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Ph n I:CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Tên trƣờng: TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN ĐÌNH PHÙNG 

Tên trƣớc đây (nếu có):  

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN EA KAR 

 

Tỉnh/thành phố 

trực thuộc 

Trung ƣơng 

Đắk 

Lắk 
 

Họ và tên 

hiệu 

trƣởng 

Nguyễn Tiến Thƣơng 

Huyện/quận 

/thị xã / thành 

phố 

Huyện 

Ea Kar 
 
Điện 

tho i  
02626.564.564 

Xã / phƣờng/thị 

trấn 

Xã Ea 

Ô 
 Fax  

Đ t CQG Đ t  Website http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/ 

Năm thành lập 

trƣờng (theo 

quyết định 

thành lập) 

1996  
Số điểm 

trƣờng 
 

Công lập √  
Lo i hình 

khác  
 

Tƣ thục   

Thuộc 

vùng khó 

khăn 

 

Trƣờng chuyên 

biệt 
  

Thuộc 

vùng đặc 

biệt khó 

khăn 

 

Trƣờng liên kết 

với nƣớc ngoài 
    

 

 

 

 

 

 

http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/
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1. Số l p học 

Số l p học 
Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Khối lớp 6 4 4 5 5 5 

Khối lớp 7 5 5 4 5 4 

Khối lớp 8 5 5 4 4 4 

Khối lớp 9 5 5 5 4 3 

Cộng 19 19 19 18 16 

2. Cơ cấu khối công trình c a nhà trƣ ng 

TT Số liệu 
Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Ghi 

chú 

I 

Phòng học, 

phòng học 

bộ môn và 

khối phục 

vụ học tập 

20 20 20 20 20  

1 Phòng học 18 18 17 17 17  

a 
Phòng kiên 

cố 
16 16 16 16 16  

b 
Phòng bán 

kiên cố 
2 2 2 2 2  

c Phòng t m 0 0 0 0 0  

2 
Phòng học 

bộ môn 
2 2 2 2 2  
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a 
Phòng kiên 

cố 
2 2 2 2 2  

b 
Phòng bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0  

c Phòng t m 0 0 0 0 0  

3 
Khối phục 

vụ học tập 
20 20 19 19 19  

a 
Phòng kiên 

cố 
18 18 18 18 18  

b 
Phòng bán 

kiên cố 
2 2 1 1 1  

c Phòng t m 0 0 0 0 0  

II 

Khối phòng 

hành chính-

quản trị 

4 4 5 5 5  

1 
Phòng kiên 

cố 
4 4 4 4 4  

2 
Phòng bán 

kiên cố 
0 0 1 1 1  

3 Phòng t m 0 0 0 0 0  
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III Thƣ viện 1 1 1 1 1  

IV 

Các công 

trình, khối 

phòng chức 

năng khác 

(nếu có) 

1 1 1 1 1  

 Cộng       

3. Cán bộ quản lý, Giáo viên , nhân viên 

 a) Số liệu t i thời điểm TĐG: 

 
Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình  ộ  ào tạo 

Ghi chú 
Chƣa đ t 

chuẩn 

Đ t 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Hiệu trƣởng 1 0 0 0 0 1  

Phó hiệu trƣởng 1 0 0 0 0 1  

Giáo viên  31 20 2 0 3 28  

Nhân viên 6 6 0 0 4 2  

Cộng 39 26 2 0 7 32  

 b) Số liệu của 5 năm gần đây: 

TT Số liệu 
Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

1 Tổng số Giáo viên  36 37 34 33 29 

2 
Tỷ lệ Giáo viên 

/lớp 
1.89 1.95 1.89 1.83 1.81 



12 

 

 

3 
Tỷ lệ Giáo viên 

/học sinh 
0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 

4 

Tổng số Giáo viên 

d y giỏi cấp huyện 

hoặc tƣơng đƣơng 

trở lên (nếu có) 

9 9 7 7 2 

5 

Tổng số Giáo viên 

d y giỏi cấp tỉnh 

trở lên (nếu có) 

1 1 2 2 2 

6 
Các số liệu khác 

(nếu có) 
     

4. Học sinh 

 a) Số liệu chung 

TT Số liệu 
Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Ghi 

chú 

1 

Tổng số 

học sinh 
722 652 608 619 660  

- Nữ 357 315 310 313 332  

- Dân tộc 147 122 116 119 122  

- Khối 

lớp 6 
163 133 170 175 200  

- Khối 

lớp 7 
180 157 129 170 172  

- Khối 

lớp 8 
200 171 148 129 166  

- Khối 

lớp 9 
179 191 161 145 122  

2 

Tổng số 

tuyển 

mới 

163 133 172 175 200  

3 

Học 2 

buổi/ngà

y 

722 652 608 0 0  

4 Bán trú 0 0 0 0 0  

5 Nội trú 0 0 0 0 0  

6 

Bình 

quân số 

học 

sinh/lớp 

38 34.32 33.78 33.78 41.25  

7 

Số lƣợng 

và tỷ lệ 

% đi học 

100 100 100 100 100  
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đúng độ 

tuổi 

- Nữ 100 100 100 100 100  

- Dân tộc 

thiểu số 
100 100 100 100 100  

8 

Tổng số 

học sinh 

giỏi cấp 

huyện/tỉn

h (nếu 

có) 

9 4 9 9 3  

9 

Tổng số 

học sinh 

giỏi cấp 

quốc gia 

(nếu có) 

0 0 0 0 0  

10 

Tổng số 

học sinh 

thuộc đối 

tƣợng 

chính 

sách 

      

- Nữ 0 0 0 0 0  

- Dân tộc 

thiểu số 
0 0 0 0 0  

11 

Tổng số 

học sinh 

có hoàn 

cảnh đặc 

biệt 

0 0 0 0 0  

 

Các số 

liệu khác 

(nếu có) 

      

 b) Kết quả giáo dục  

Số liệu 
Năm học 

2014-2015 

Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Ghi 

chú 

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i giỏi 
16.8 17.6 19.6 18.1 18.45  

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i khá 
40 44.3 40.1 43 40.45  



14 

 

 

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i yếu, kém 
4.8 5.1 3.6 2.6 3.03  

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i h nh 

kiểm tốt 

88 88 84 88 88.03  

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i h nh 

kiểm khá 

12 11.4 9.5 11.6 10.76  

Tỷ lệ học sinh 

xếp lo i h nh 

kiểm trung bình 

0 0.6 6.5 0.4 1.06  
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Ph n II: TỰ ĐÁNH GIÁ 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

   nh h nh chung của nhà tr  ng 

Trƣờng THCS Phan Đình Phùng xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thành 

lập theo Quyết định số: 01/TC-CB do Sở Giáo dục và Đào t o cấp ngày 12 tháng 

8 năm 1996. Đến nay, sau hơn 20 năm xây dựng và trƣởng thành, trƣờng đã có một 

cơ ngơi khang trang với tổng diện tích sử dụng là 10.671 m
2
, bao gồm khu vực trung 

tâm phục vụ ho t động d y học; khu vực giáo dục thể chất; khu vực nhà công vụ ... 

Trƣờng có đầy đủ các công trình nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh; hệ thống 

điện nƣớc; hệ thống bồn hoa, cây cảnh, sân chơi bãi tập... đảm bảo cảnh quan môi 

trƣờng luôn sáng - xanh - s ch - đẹp đáp ứng các tiêu chí của trƣờng học thân thiện. 

Hệ thống máy tính nhà trƣờng đƣợc kết nối internet tốc độ cao đảm bảo phục vụ tốt 

cho việc d y và học. 

 Về cơ cấu tổ chức: Năm học 2019 - 2020, trƣờng có 17 lớp với 710 học sinh. 

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 39  ngƣời  (29 nữ); trong đó BGH: 02, giáo 

viên: 30, nhân viên: 06. Trƣờng có 4 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Chi bộ Đảng 

có 25 đảng viên ( đảng viên nữ là 15) 

 Về chất lƣợng đội ngũ và chất lƣợng giáo dục: 100% cán bộ, giáo viên có 

trình độ đ t chuẩn và trên chuẩn 

 Chất lƣợng giáo dục đ i trà của nhà trƣờng phát triển ổn định và bền vững; 

chất lƣợng giáo dục mũi nhọn đ t nhiều kết quả cao trong những năm gần đây. Tỉ lệ 

học sinh tốt nghiệp THCS Hằng năm đ t trên 99%, tỉ lệ lên lớp sau khi thi l i đ t 

99% trở lên. Học sinh xếp lo i học lực khá giỏi chiếm tỉ lệ trên 53%. 

 Về tổ chức đoàn thể: Tổ chức Công đoàn nhà trƣờng có 39 công đoàn viên, 

nữ 27, nam 12, Chi đoàn giáo viên có 8 đoàn viên. 

 Cùng với với nhiệm vụ d y học, công tác giáo dục truyền thống, đ o đức cho 

học sinh đƣợc nhà trƣờng quan tâm. Hằng năm, nhà trƣờng đều xây dựng kế ho ch 

và tổ chức các ho t động giáo dục truyền thống, ngo i khóa nhƣ: Thi tìm hiểu thân 

thế sự nghiệp chí sỹ Phan Đình Phùng; tìm hiểu truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh nhân ngày 26/3; tìm hiểu truyền thống QĐND Việt nam nhân ngày 22/12... 

Thông qua các ho t động này giáo dục học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

việc phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trƣờng, không ngừng cố gắng, nỗ lực vƣơn 

lên trong học tập. 

 Những năm học gần đây, nhà trƣờng đã đ t đƣợc nhiều  thành tích nổi bật và 

đƣợc các cấp quản lý ghi nhận: Trƣờng đ t chuẩn phổ cập GDTHCS năm 2006; 

UBND tỉnh công nhận Trƣờng THCS đ t chuẩn quốc gia năm 2013; UBND huyện 

công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2007; UBND tỉnh công nhận danh hiệu 

cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2012, năm học 2017-2018 nhà trƣờng đƣợc UBND 

tỉnh Đắk Lắk tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017 - 2018. 
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 Mục đích  ĐG 

 Quá trình tự đánh giá nhà trƣờng dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo 

dục và Đào t o ban hành, tự xem xét, đánh giá thực tr ng chất lƣợng các ho t động 

giáo dục , cơ sở vật chất, các vấn đề liên quan khác của nhà trƣờng để điều chỉnh các 

nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đ t tiêu chuẩn đánh giá trƣờng trung học. 

 Từ việc tự đánh giá, kiểm định chất lƣợng giáo dục nhằm xác định trƣờng 

trung học đ t mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đo n; lập kế ho ch cải 

tiến chất lƣợng, duy trì và nâng cao chất lƣợng các ho t động của nhà trƣờng; thông 

báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nƣớc và xã hội về thực tr ng chất lƣợng 

của trƣờng trung học; để cơ quan quản lý nhà nƣớc đánh giá, công nhận hoặc không 

công nhận trƣờng đ t kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

 Thông qua kết quả tự đánh giá đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đ t 

chuẩn quốc gia đối với trƣờng trung học nhằm khuyến khích đầu tƣ và huy động các 

nguồn lực cho giáo dục, góp phần t o điều kiện đảm bảo cho trƣờng trung học 

không ngừng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giáo dục. 

  óm tắt quá tr nh và những vấn đề nổi bật trong ho t động  ĐG 

Để tiến hành tự đánh giá, nhà trƣờng đã căn cứ vào Thông tƣ số số 18/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT Quy định về việc 

Ban hành Quy định về kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhân đ t chuẩn quốc 

gia đối với trƣờng Trung học cơ sở, trƣờng Trung học phổ thông và trƣờng phổ 

thông có nhiều cấp học; Hƣớng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 

2018 về việc hƣớng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 

 Trong quá trình thực hiện tự đánh giá chất lƣợng giáo dục , nhà trƣờng đã 

thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng giáo dục gồm 11 thành viên với đầy đủ 

các thành phần: Cấp uỷ chi bộ, Ban giám hiệu, tổ trƣởng tổ chuyên môn, trƣởng các 

tổ chức, đoàn thể trong trƣờng. Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng giáo dục phân công 

cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên theo chức năng, năng lực mỗi ủy viên. Đồng 

thời, thành lập các nhóm công tác và nhóm thƣ kí, mỗi nhóm công tác do một thành 

viên Hội đồng tự đánh giá làm nhóm trƣởng. Tất cả các bƣớc trên đều đƣợc thực 

hiện đúng hƣớng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc 

hƣớng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. Việc tự đánh giá 

và đánh giá ngoài đảm bảo tính dân chủ, công khai, khoa học. 

  Tập huấn công tác tự đánh giá cho cán bộ giáo viên  trong trƣờng theo đúng 

hƣớng dẫn; 

  Họp lãnh đ o nhà trƣờng để thảo luận mục đích, ph m vi, thời gian biểu và 

xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá; 

  Hiệu trƣởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG, công bố quyết định 

thành lập Hội đồng TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân 

công; dự thảo kế ho ch TĐG; 

 Xây dựng kế ho ch triển khai công tác kiểm định t i nhà trƣờng; 
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 Xây dựng kế ho ch công tác tự đánh giá cơ sở trƣờng; 

 Phổ biến chủ trƣơng triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên , nhân 

viên của nhà trƣờng; 

 Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành 

viên của Hội đồng TĐG, giáo viên  và nhân viên; 

 Hoàn thành cơ sở dữ liệu; 

 Chuẩn bị đề cƣơng báo cáo TĐG; 

 Thu thập thông tin và minh chứng; 

 Mã hoá các thông tin và minh chứng thu đƣợc; 

 Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí; 

 Họp Hội đồng TĐG: Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh 

chứng thu đƣợc; Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung; Điều chỉnh đề cƣơng 

báo cáo TĐG và xây dựng đề cƣơng chi tiết; 

 Họp Hội đồng TĐG. Thông qua đề cƣơng chi tiết báo cáo TĐG; Kiểm tra l i 

thông tin và minh chứng đƣợc sử dụng trong báo cáo TĐG; 

 Hoàn thiện báo cáo TĐG; 

 Họp Hội đồng TĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa; công bố báo 

cáo TĐG trong nội bộ nhà trƣờng và thu thập các ý kiến đóng góp; 

 Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. 

 Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nhà trƣờng theo đúng quy định; 

 Nộp báo cáo tự đánh giá năm học 2019 - 2020 cho Phòng GD&ĐT. 

  Báo cáo đƣợc trình bày lần lƣợt từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn theo các 

Mức độ 1, 2, 3. Mỗi tiêu chí đều đƣợc mô tả rõ ràng, cụ thể hiện tr ng của nhà 

trƣờng cần đ t đƣợc trong mỗi tiêu chí. Sau khi mô tả hiện tr ng, báo cáo TĐG còn 

nêu ra những điểm m nh, điểm yếu của nhà trƣờng và kế ho ch cải tiến chất lƣợng 

trong từng tiêu chí, tuy ngắn gọn nhƣng rõ ràng và có tính khả thi. 

B.  TỰ ĐÁNH GIÁ  

I.  TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣ ng  

Mở   u:  

 Trƣờng THCS Phan Đình Phùng có cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với quy 

định t i Điều lệ trƣờng trung học và các quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trƣờng có 

đủ số lƣợng cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể nhƣ: Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Công đoàn... Tất cả đều ho t 

động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trƣờng trung học và quy 

định của pháp luật. 
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 Nhà trƣờng có đủ giáo viên d y ở tất cả các môn học, đứng đầu các tổ chuyên 

môn và ban ngành đều là những ngƣời có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên 

môn, có kinh nghiệm trong việc điều hành công tác. 

Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣ ng, chi n lƣợc xâ  dựng và phát triển nhà 

trƣ ng 

Mức 1: 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục đƣợc quy định t i Luật giáo dục, định 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng theo từng giai đo n và các nguồn 

lực của nhà trƣờng; 

 b) Đƣợc xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 c) Đƣợc công bố công khai bằng hình thức niêm yết t i nhà trƣờng hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trƣờng (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phƣơng tiện thông tin đ i chúng của địa phƣơng, trang thông tin điện tử của phòng 

Giáo dục và Đào t o, sở Giáo dục và Đào t o. 

 Mức 2: 

Nhà trƣờng có các giải pháp giám sát việc thực hiện phƣơng hƣớng, chiến 

lƣợc xây dựng và phát triển. 

 Mức 3: 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển có 

sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với 

trƣờng tƣ thục), cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và 

cộng đồng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng đã xây dựng Chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đo n 2015 – 

2020. Chiến lƣợc đã  đƣợc lãnh đ o Phòng Giáo dục và Đào t o Ea Kar phê duyệt. 

 Các mục tiêu trong chiến lƣợc phát triển phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ 

thông cấp Trung học cơ sở và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

[H1-1.1-01]. Kế ho ch chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng có các thông 

tin, chỉ số phù hợp với định hƣớng trong Nghị quyết Đảng bộ [H1-1.1-02].  

 Nội dung chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng phù hợp với các nguồn lực về nhân 

lực, tài chính, cơ sở vật chất. Chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng giúp học sinh 

phát triển toàn diện về đ o đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản 

khác, hình thành nhân cách con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa; học sinh có học 

vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hƣớng 

nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, học trung học chuyên nghiệp, học nghề. 
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  Nhà trƣờng có xậy dựng Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển 

nhà trƣờng đƣợc xác định rõ ràng bằng văn bản, đƣợc cấp quản lý trực tiếp phê 

duyệt [H1-1.1-03]. 

  Nhà trƣờng thông báo công khai phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát 

triển nhà trƣờng dƣới hình thức niêm yết t i các bản tin tới toàn thể cán bộ, Giáo 

viên , nhân viên, học sinh và đã đăng trên Website của trƣờng 

http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/  [H1-1.1-04].  

  Mức 2: 

 Hằng năm, nhà trƣờng đều phân công các bộ phận kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển theo kế ho ch chung. 

Định kỳ đều có biên bản tự kiểm tra và báo cáo cho hội đồng trƣờng để bổ sung và 

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở những năm sau [H1-1.1-05].  

 Mức 3: 

 Từng năm học, nhà trƣờng đều tổ chức rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu 

trong phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển của nhà trƣờng, xem có phù 

hợp với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng theo từng giai đo n. 

Từ đó, có các biên bản bổ sung, điều chỉnh những nội dung và có sự tham gia của 

các thành viên trong Hội đồng trƣờng, các bộ phận đoàn thể [H1-1.1-06].  

 2. Điểm mạnh  

 Chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng đƣợc xây dựng sát với thực tế, phù hợp 

với mục tiêu giáo dục của cấp học, tình hình cơ sở vật chất, tài chính của nhà 

 trƣờng và phù hợp định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của xã Ea Ô, huyện Ea 

Kar. 

 Kế ho ch chiến lƣợc đã đƣợc phê duyệt, thông báo công khai và lƣu trữ đầy 

đủ. 

3. Điểm y u  

 Phƣơng hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng chƣa đƣợc nhiều 

cha mẹ học sinh quan tâm, ít truy cập vào trang web của trƣờng. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng   

 Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu trong chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng 

trong những năm tiếp theo. 

 Phổ biến chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng đến cha mẹ học sinh trong các 

phiên họp định kỳ Hằng năm. 

 Tuyên truyền, phổ biến Website của trƣờng đến toàn thể phụ huynh. 

5. Tự  ánh giá: 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t Chỉ báo Đ t/ Không đ t Chỉ báo Đ t/ Không 

http://c2phandinhphung.pgdeakar.edu.vn/
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(Nếu có) (Nếu có) đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

 Đ t mức 3 

Tiêu chí 1.2: Hội  ồng trƣ ng và các hội  ồng khác 

Mức 1: 

a)  Đƣợc thành lập theo quy định; 

 b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền h n theo quy định; 

 c) Các ho t động đƣợc định kỳ rà soát, đánh giá. 

 Mức 2: 

Ho t động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà 

trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Hội đồng trƣờng đƣợc thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-GDĐT ngày 12 

tháng 03 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào t o huyện Ea Kar theo Quy chế 

ho t động của Hội đồng trƣờng và ho t động theo đúng quy định Điều lệ trƣờng 

trung học [H1-1.2-01]  

 + Các hội đồng khác: 

 Hằng năm, trƣờng thành lập Hội đồng thi đua khen thƣởng bao gồm có các 

thành viên trong Hội đồng trƣờng nhƣ Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng, thƣ ký, các tổ 

trƣởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thƣ Chi đoàn, Tổng phụ trách. Hội 

đồng thực hiện việc tổ chức xét duyệt thi đua vào cuối mỗi năm, đồng thời đề nghị 

tuyên dƣơng khen thƣởng những cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

 Ngoài ra, nhà trƣờng còn có Hội đồng tƣ vấn khác nhƣ: Hội đồng tuyển sinh 

có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ và kiểm tra hồ sơ học sinh đầu cấp tuyển vào trƣờng 

 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS có nhiệm vụ xét và đề nghị công nhận hoàn 

thành Tốt nghiệp bậc THCS cho học sinh lớp 9; hội đồng chấm sáng kiến kinh 

nghiệm cấp trƣờng thực hiện theo đúng nhiệm vụ chức trách và các văn bản quy 

định; hội đồng thi giáo viên giỏi cấp trƣờng tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trƣờng 

Hằng năm theo đúng quy định. 

 Trong đánh giá tay nghề giáo viên và năng lực của công nhân viên chức, 

trƣờng cũng thành lập Hội đồng thi giáo viên giỏi cấp trƣờng và xét sáng kiến kinh 
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nghiệm cấp trƣờng nhằm đẩy m nh kết quả ho t động của từng cá nhân, phát huy 

hiệu quả đ t đƣợc, đồng thời rút kinh nghiệm cho các h n chế 

  Hội đồng trƣờng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định Điều 20 của 

Thông tƣ số 12/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào t o Điều lệ Trƣờng Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trƣờng phổ 

thông có nhiều cấp học nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký Hội đồng Thi đua, khen 

thƣởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tƣ vấn thực hiện theo điều 21 Điều lệ trƣờng 

trung học [H1-1.2-02]  

  Định kì các hội đồng đều có rà soát, đánh giá để rút kinh nghiệm qua các 

phong trào thi đua. Từ đó, có các giải pháp điều chỉnh, bổ sung để thực hiện có hiệu 

quả . 

 Mức 2: 

 Ho t động của Hội đồng trƣờng và các hội đồng khác ở các mặt luôn có hiệu 

quả, thông qua các phong trào thi đua, các ho t động giảng d y và giáo dục học 

sinh, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng [H1-1.2-03]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng có đầy đủ hội đồng trƣờng và các hội đồng khác ho t động đúng 

chức năng nhiệm vụ, quyền h n theo quy định t i Điều 20, 21 Điều lệ trƣờng trung 

học và các quy định của pháp luật. 

3. Điểm y u 

 Ho t động rà soát, đánh giá đôi khi còn chậm so với tiến độ. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Tiếp tục duy trì đầy đủ hội đồng trƣờng và hội đồng khác và các hội đồng tƣ 

vấn để phát huy thêm nữa vai trò lãnh đ o, phối hợp tƣ vấn của các hội đồng trong  

nhà trƣờng. 

 Thực hiện rà soát, đánh giá đúng tiến độ. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt − − 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 
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Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các  oàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trƣ ng 

Mức 1: 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trƣờng có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

 b) Ho t động theo quy định; 

 c) Hằng năm, các ho t động đƣợc rà soát, đánh giá. 

 Mức 2: 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và ho t động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, các năm còn l i hoàn thành nhiệm vụ trở lên;   

 b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các ho t động của 

nhà trƣờng. 

 Mức 3: 

a)  Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn l i hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên; 

 b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các ho t động nhà 

trƣờng và cộng đồng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng có Chi bộ trƣờng học gồm 22 đảng viên, Công đoàn cơ sở gồm 

39 công đoàn viên [H1-1.3-01] , chi đoàn TNCS HCM có 12 đoàn viên là giáo viên 

[H1-1.3-02], Liên đội TNTP HCM gồm tất cả học sinh nhà trƣờng chia làm 17 Chi 

đội. 

 Các tổ chức ho t động theo đúng quy định, Điều lệ trƣờng trung học, có Nghị 

quyết, Biên bản, Quy chế làm việc [H1-1.3-03]. Các tổ chức ho t động theo quy 

định của Điều lệ trƣờng trung học và quy định của pháp luật, góp phần cùng với nhà 

trƣờng đẩy m nh các ho t động và nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho học 

sinh luôn đƣợc cấp trên đánh giá Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng đã lãnh đ o, tƣ 

vấn cho Hiệu trƣởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền h n của mình 

về các mục tiêu, phƣơng hƣớng và kế ho ch phát triển, các vấn đề về tổ chức, nhân 

sự, tài chính và tài sản, đồng thời thực hiện giám sát các ho t động của nhà trƣờng 

theo Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Công đoàn Nghị quyết Chi đoàn, Nghị 

quyết Liên đội [H1-1.3-04]. 

 Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội hàng tháng đều có sinh ho t định kỳ, cuối kỳ 

sơ kết và cuối nhiệm kỳ tổng kết rà soát đánh giá rút kinh nghiệm đồng thời bổ sung 
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kế ho ch ho t động thời gian tới, tƣ vấn cho Hiệu trƣởng thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo nghị quyết, kế ho ch đề ra [H1-1.3-05]  

 Mức 2: 

  Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và ho t động theo quy 

định; trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 05 đ t Trong s ch vững 

m nh [H1-1.3-06]. 

  Hằng năm, dƣới sự chỉ đ o của cấp ủy và lãnh đ o nhà trƣờng, tổ chức Đoàn, 

Đội và các tổ chức khác phối hợp với nhau nhằm giáo dục , rèn luyện học sinh 

không chỉ học tập thật tốt mà còn phải rèn luyện sức khỏe, giáo dục về ý thức giữ 

gìn vệ sinh cho các em luôn đƣợc tổ chức Đoàn, Đội thƣờng xuyên quan tâm cùng 

với nhà trƣờng thông qua những buổi sinh ho t chuyên đề, tuyên truyền về cách 

phòng, chống các căn bệnh thƣờng gặp ở lứa tuổi học sinh [H1-1.3-08]. 

 Mức 3: 

 Từ năm 2014 đến nay chi bộ trƣờng THCS Phan Đình Phùng đã đ t 05 năm 

Trong s ch vững m nh [H1-1.3-09] . 

  Các tổ chức đoàn thể và các tổ chức khác có đóng góp hiệu quả, thƣờng 

xuyên phối hợp tổ chức các cho giáo viên và học sinh trong các ho t động trong nhà 

trƣờng và địa phƣơng nên đ t đƣợc Công đoàn vững m nh; Chi đoàn vững manh, 

Liên đội vững m nh [H1-1.3-10]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng có đầy đủ các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể đoàn thể theo 

Điều lệ trƣờng trung học. Các tổ chức làm việc có kế ho ch, tổ chức các ho t động, 

phong trào thi đua sôi nổi và hiệu quả, t o đƣợc môi trƣờng sƣ ph m thân thiện và 

an toàn, đã tổ chức ho t động theo đúng quy định; thể hiện tốt vai trò lãnh đ o, tƣ 

vấn cho hiệu trƣởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền h n của mình. 

 Ngoài ra nhà trƣờng còn phối hợp với Hội khuyến học xã, Trung tâm học tập 

cộng đồng và ban đ i diện cha mẹ học sinh nhằm thực hiện hiệu quả hơn các ho t 

động giáo dục của nhà trƣờng, t o môi trƣờng học tập tốt của học sinh. 

3. Điểm y u 

 Một số cán bộ tổ chức Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, Hội chữ thập đỏ 

làm kiêm nhiệm nhiều công việc, khả năng chủ động, sáng t o trong việc lập kế 

ho ch và triển khai thực hiện còn một số h n chế; nội dung ho t động đôi lúc còn 

thiếu tính linh ho t nên hiệu quả ho t động của các tổ chức này chƣa cao. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Tăng cƣờng sự lãnh đ o của chi bộ Đảng đối với các tổ chức đoàn thể. Ban 

chi ủy phân công đảng viên kiêm nhiệm các tổ chức đoàn thể trong nhà trƣờng. Trên 

cơ sở tham mƣu tƣ vấn từ các tổ chức Ban giám hiệu nhà trƣờng xây dựng kế ho ch 

đào t o bồi dƣỡng cán bộ nguồn cho các tổ chức đoàn thể. Đầu mỗi năm học ban 

giám hiệu tổ chức các đợt tập huấn bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 



24 

 

 

cốt cán, t o điều kiện cho bí thƣ chi đoàn, tổng phụ trách Đội tập huấn, giao lƣu, học 

hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng tổ chức các ho t động của Đội TNTP Hồ Chí 

Minh. Bố trí định mức, phân công nhiệm vụ cho trƣởng các bộ phận hợp lí hơn. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo 
Đ t/ Không 

đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt a Đạt 

b Đạt b Đạt b Đạt 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, ph  hiệu trƣởng, tổ chu ên môn và tổ văn 

phòng 

Mức 1: 

a) Có hiệu trƣởng, số lƣợng phó hiệu trƣởng theo quy định; 

 b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

 c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế ho ch ho t động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

 Mức 2: 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện đƣợc ít nhất 01 (một) 

chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục ;   

 b) Ho t động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng đƣợc định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

 Mức 3: 

a) Ho t động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lƣợng các ho t động trong nhà trƣờng; 

 b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lƣợng giáo dục . 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Đến thời điểm tự đánh giá nhà trƣờng có đủ Hiệu trƣởng và  Phó Hiệu trƣởng 

theo quy định t i điều lệ trƣờng trung học [H1-1.4-01]. 

  Nhà trƣờng có 4 tổ chuyên môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí; Toán – Vật lí; 

Hóa học – Sinh học - Công nghệ - Thể dục; Tiếng Anh - Âm nh c - Mĩ thuật. Cơ 
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cấu tổ chức tổ chuyên môn đƣợc thành lập theo quy định t i điều 16 điều lệ trƣờng 

trung học. Có 1 tổ văn phòng đƣợc hành lập theo quy định t i điều 17 theo thông tƣ 

số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/032011 [H1-1.4-02]. 

 Vào đầu mỗi năm học, các tổ trƣởng chuyên môn căn cứ vào kế ho ch thực 

hiện nhiệm vụ năm học của nhà trƣờng để xây dựng kế ho ch ho t động của tổ về 

thực hiện chƣơng trình, kế ho ch d y học và các ho t động khác theo năm học, 

tháng. Các tổ chuyên môn trong nhà trƣờng bám sát sự chỉ đ o của cấp trên và kế 

ho ch của nhà trƣờng để thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Trƣờng trung học [H1-

1.4-03] . 

 Tổ Văn phòng: Xây dựng kế ho ch thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công 

của Hiệu trƣởng: Văn thƣ bảo quản an toàn - khoa học, phối hợp cùng giáo viên 

kiểm tra các lo i hồ sơ theo quy định. Kế toán tài vụ quản lý tài chính, cập nhật thu 

chi đúng quy định. Nhân viên thiết bị - vi tính, thƣ viện lập kế ho ch dự trù mua 

sắm, bổ sung thay thế những vật dụng hƣ hỏng hoặc tự làm thêm ĐDDH, giới thiệu 

sách, đồ dùng d y học mới đến với giáo viên, quản lý, bảo trì thƣờng xuyên tài sản 

do mình phụ trách. Nhân viên bảo vệ và phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, 

phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trƣờng. Y tế chăm sóc sức khỏe 

cán bộ, giáo viên , học sinh, giáo dục thể chất; y tế trƣờng học, kiểm tra vệ sinh môi 

trƣờng, lập kế ho ch mua sắm thuốc y tế, quản lý hồ sơ y tế học đƣờng [H1-1.4-04] 

[H1-1.4-06]; [H1-1.4-07], [H1-1.4-08]; [H1-1.4-09]. 

 Mức 2: 

  Từng học kì, các tổ chuyên môn đều phân công thành viên thực hiện ít nhất 

một chuyên đề. Đối với tổ ghép có thể hai hoặc ba chuyên đề nhằm nâng cao chất 

lƣợng giảng d y bộ môn [H1-1.4-11] . 

  Hằng tháng, hằng tuần các họat động của tổ chuyên môn đƣợc phó hiệu 

trƣởng nhà trƣờng định kỳ rà soát đánh giá điều chỉnh thông qua sổ kế ho ch và sổ 

họp tổ bộ môn [H1-1.4-12]. 

 Mức 3: 

 Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng thực hiện các ho t động chuyên môn và 

chịu trách nhiệm về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục; vận dụng các phƣơng pháp d y 

học theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng t o, rèn luyện phƣơng pháp 

tự học của học sinh, các ho t động ngo i khoá, đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng 

sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dƣỡng năng khiếu, các ho t động vui chơi, 

tham quan, du lịch, giao lƣu văn hoá, giáo dục môi trƣờng; ho t động từ thiện và các 

ho t động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, riêng tổ 

Văn phòng lƣu trữ và quản lý hồ sơ sổ sách theo đúng quy định. 

  Hằng năm mỗi tổ chuyên môn đều thực hiện các chuyên đề về giáo dục, về 

các ho t động d y và học nhằm nâng cao chất lƣợng bộ môn [H1-1.4-13]. 

 2. Điểm mạnh  
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 Hiện t i hai đồng chí cán bộ quản lí nhà trƣờng đều có trình độ chuyên môn 

trên chuẩn, đồng chí hiệu trƣởng đã qua lớp trung cấp lý luận chính trị và đƣợc xếp 

chức danh nghề nghiệp h ng 1. 

 Các tổ chuyên môn có số lƣợng thành viên và cơ cấu tổ chức có 1 tổ trƣởng 

và 1 tổ phó thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

 Các chuyên đề đƣợc thực hiện đều đặn, đúng tiến độ nhằm rút kinh nghiệm 

trong công tác giảng d y và giáo dục học sinh. 

3. Điểm y u 

 Việc khảo sát hiệu quả thực hiện các chuyên đề chƣa thƣờng xuyên. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Cán bộ quản lý không ngừng tích cực học tập, tự bồi dƣỡng để nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đổi mới phƣơng phám quản lý theo hƣớng ngày 

càng đáp ứng tốt yêu cầu chung của ngành. 

 Nâng cao hiệu quả các chuyên đề ở tổ. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo 
Đ t/ Không 

đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

a Đạt a Đạt a Đạt 

b Đạt b Đạt b Đạt 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 1.5: L p học 

Mức 1: 

a) Có đủ các lớp của cấp học; 

 b) Học sinh đƣợc tổ chức theo lớp; lớp học đƣợc tổ chức theo quy định; 

 c) Lớp học ho t động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 

 Mức 2: 

Trƣờng có không quá 45 (bốn mƣơi lăm) lớp. Sĩ số học sinh trong lớp theo 

quy định.  

 Mức 3: 

Trƣờng có không quá 45 (bốn mƣơi lăm) lớp. Mỗi lớp ở cấp trung học cơ sở 

và trung học phổ thông có không quá 45 (bốn lăm) học sinh, lớp tiểu học không quá 
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35 (ba mƣơi lăm) học sinh (nếu có). Số học sinh trong lớp của trƣờng chuyên biệt 

theo quy định t i quy chế tổ chức và ho t động của trƣờng chuyên biệt. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng có đủ 4 khối lớp từ khối 6 đến khối 9, các lớp của mỗi khối đƣợc 

biên chế từ đầu năm học [H1-1.5-01]. 

 Theo Điều 15 điều lệ trƣờng trung học thì nhà trƣờng tổ chức phân chia học 

sinh theo lớp. Mỗi lớp đều có một lớp trƣởng và một hoặc hai lớp phó do tập thể lớp 

bầu ra [H1-1.5-01]. 

   Lớp học ho t động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ: Các ho t động của lớp 

học trong trƣờng tự quản; lớp trƣởng, lớp phó, tổ trƣởng, tổ phó đƣợc lớp bầu chọn 

một cách dân chủ. Trong lớp học sinh đƣợc chia thành 4 tổ, mỗi tổ có không quá 12 

học sinh và có 1 tổ trƣởng, 1 tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra vào mỗi đầu năm 

học [H1-1.5-02]. 

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng có số học sinh trong một lớp bình quân là ít hơn 45 học sinh, đảm 

bảo theo quy định của Điều lệ trƣờng trung học [H1-1.5-01].  

 Mức 3: 

 Trƣờng có không quá 45 lớp. Số học sinh trong một lớp đảm bảo dƣới 45 học 

sinh [H1-1.5-01]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng tổ chức biên chế lớp, ban cán sự lớp đảm đúng theo đúng quy 

định của Điều lệ trƣờng trung học 

3. Điểm y u 

 Hiệu quả ho t động của ban tự quản các lớp chƣa tốt. Vai trò ban cán sự lớp 

còn nhiều h n chế.  

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tiếp tục duy trì số lƣợng của học sinh trong một lớp không quá 45 

học sinh /lớp đảm bảo theo quy định của Điều lệ trƣờng trung học.Tiếp tục duy trì 

các nề nếp, ho t động của lớp học. Nâng cao vai trò tự quản của ban cán sự lớp. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo 
Đ t/ Không 

đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 



28 

 

 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Mức 1: 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trƣờng đƣợc lƣu trữ theo quy định; 

 b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và 

tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi 

tiêu nội bộ đƣợc bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định 

hiện hành; 

 c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các ho t động giáo dục . 

 Mức 2: 

a)  Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, 

tài chính và tài sản của nhà trƣờng; 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi ph m liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán. 

 Mức 3: 

Có kế ho ch ngắn h n, trung h n và dài h n để t o các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa phƣơng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Nhà trƣờng lƣu trữ và bảo quản đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định 

của Luật lƣu trữ. Các lo i hồ sơ sổ sách hành chính đƣợc lƣu trữ t i văn phòng, quản 

lý tài chính và tài sản t i bộ phận kế toán, các chứng từ thu chi và thanh toán trong 

năm cũng đƣợc lƣu trữ và bảo quản khoa học theo đúng nguyên tắc tài chính. [H1-

1.6-01]. 

  Hằng năm, nhà trƣờng thực hiện lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, 

thống kê, tài chính, tài sản nhà nƣớc đúng theo quy định. Bộ phận tài vụ thực hiện 

công tác tự kiểm tra và công khai tài chính định kỳ. Xây dựng quy chế chi tiêu nội 

bộ rõ ràng, quy chế sẽ có hiệu lực sau khi đã thống nhất trong Hội nghị Cán bộ 

Công chức [H1-1.6-05] . 

 Hằng năm, bộ phận tải chính, cá tổ chuyên môn tham mƣu với hiệu trƣởng 

việc đề xuất mua sắm, sửa chữa thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất đúng mục đáp ứng 

tốt cho ho t động giáo dục của nhà trƣởng. Qua đó hiệu trƣởng kiểm tra, phê duyệt 
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đề xuất của các bộ phận để quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có 

hiệu quả để phục vụ ho t động giáo dục [H3-1.6-02]. 

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản nhƣ phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm cán bộ công chức pmis, 

phần mềm quản lý tài chính, tài sản [H1-1.6-06]. 

 Trong 05 năm liên tiếp nhà trƣờng không vi ph m đến việc quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán [H1-1.6-07]. 

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng chƣa xây dựng cụ thể kế ho ch ngắn h n, trung h n, dài h n để 

t o ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa 

phƣơng. [H1-1.6-08]. 

 2. Điểm mạnh  

  Nhà trƣờng có hệ thống văn bản giáo dục quản lý tài chính, lƣu trữ hồ sơ 

chứng từ theo đúng quy định; có dự toán, báo cáo thu, chi. Hằng năm đều công 

khai quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính rõ ràng, minh b ch. Các tài sản 

của nhà trƣờng đƣợc quản lý chặt chẽ, không bị thất thoát và sử dụng có hiệu 

quả. 

3. Điểm y u 

 Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế ho ch huy động sự đóng góp hiệu quả 

của các cá nhân đơn vị m nh thƣờng quân. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

 Xây dựng kế ho ch thiết thực để huy động đƣợc các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa phƣơng. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ 

Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, Giáo viên  và nhân viên 

Mức 1: 
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a) Có kế ho ch bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên và nhân viên; 

 b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, Giáo viên , nhân viên rõ ràng, hợp lý 

đảm bảo hiệu quả ho t động của nhà trƣờng; 

 c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các quyền theo quy 

định. 

 Mức 2: 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên , nhân 

viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Hằng năm, Nhà trƣờng có xây dựng kế ho ch bồi dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên và nhân viên [H1-1.7-01]. 

  Nhà trƣờng có phân công và sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên rõ 

ràng, hợp lý theo năng lực và sở trƣờng công tác của từng cá nhân. Vì thế chất lƣợng 

của các ho t động giáo dục của trƣờng đ t hiệu quả khá [H1-1.7-02] . 

  Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các quyền theo quy 

định t i Điều 32 của Điều lệ trƣờng trung học và các văn bản hiện hành khác [H1-

1.7-03] . 

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng luôn t o điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên phát huy việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất 

lƣợng giáo dục phù hợp với sở trƣờng và năng lực của từng cá nhân [H1-1.7-04].  

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng thực hiện tốt kế ho ch bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ hằng năm. 

Phân công sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý và đảm bảo các ho t 

động của nhà trƣờng. Các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các 

quyền theo quy định. 

 Nhà trƣờng có kế ho ch phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên , 

nhân viên phù hợp với sở trƣờng và năng lực t o điều kiện cho đội ngũ phát huy 

năng lực của mình. 

3. Điểm y u 

 Một số giáo viên  có năng lực chuyên môn chƣa ổn định, thiếu kinh nghiệm 

trong công tác quản lý và giáo dục học sinh. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 



31 

 

 

 Nhà trƣờng tiếp tục đẩy m nh việc bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp 

tục phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên một cách hợp lý. 

Đồng thời, lập ra những kế ho ch giáo dục, kế ho ch ho t động cụ thể. 

 Phát huy tính chủ động sáng t o trong công việc. Tích cực tham gia tự học tự 

bồi dƣỡng nhất là về ngo i ngữ, tin học để đáp ứng đƣợc các ho t động trong giai 

đo n mới. 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá hằng năm. 

 Các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên đều có kế ho ch tự bồi dƣỡng thƣờng 

xuyên. Hỗ trợ nghề nghiệp là giải pháp giúp giáo viên học tập lẫn nhau, chia sẻ kinh 

nghiệm để cùng tiến bộ và phát triển nhà trƣờng. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ 

Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

a Đạt * Đạt − − 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt  ộng giáo dục  

Mức 1: 

a) Kế ho ch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phƣơng và điều kiện của nhà trƣờng; 

 b) Kế ho ch giáo dục đƣợc thực hiện đầy đủ; 

 c) Kế ho ch giáo dục đƣợc rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

 Mức 2: 

Các biện pháp chỉ đ o, kiểm tra, đánh giá của nhà trƣờng đối với các ho t 

động giáo dục , đƣợc cơ quan quản lý đánh giá đ t hiệu quả. Quản lý ho t động d y 

thêm, học thêm trong nhà trƣờng theo quy định (nếu có). 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Kế ho ch ho t động giáo dục của nhà trƣờng theo Điều lệ trƣờng trung học 

cơ sở phù hợp với quy định hiện hành nhƣ: Tổ chức ho t động d y học và kiểm tra 

đánh giá đảm bảo thời gian quy định theo phân phối chƣơng trình; các ho t động 

ngo i khóa, d y kỹ năng sống phù hợp với học sinh, đảm bảo thời gian và kiến thức 
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d y học trong nhà trƣờng và ngoài nhà trƣờng. Phù hợp với thực tế địa phƣơng và 

điều kiện của nhà trƣờng [H1-1.8-01]. 

 Nhà trƣờng thực hiện đầy đủ các kế ho ch giáo dục theo Điều lệ trƣờng trung 

học. [H1-1.8-02] . 

 Nhà trƣờng tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh kế ho ch ho t dộng giáo 

dục kịp thời theo tiến độ qua các buổi họp định kỳ [H1-1.8-02]; [H1-1.8-03] . 

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng xây dựng các biện pháp chỉ đ o, kiểm tra đánh giá của nhà trƣờng 

đối với các ho t động giáo dục đƣợc cơ quan quản lý đánh giá đ t hiệu quả.

 Hằng năm, Nhà trƣờng xây đƣng kế ho ch thực hiện kiểm tra nội bộ theo các 

nội dung đã đề ra trong kế ho ch. Trƣờng thực hiện tổ chức ho t động d y 

thêm theo đúng quy định [H1-1.8-04]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các ho t động giáo dục và quản 

lý học sinh theo Điều lệ trƣờng trung học thông qua các lo i kế ho ch triển khai thực 

hiện, các lo i hồ sơ sổ sách và các kết quả đ t đƣợc trong từng năm học. 

 Nhà trƣờng tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh kế ho ch ho t động giáo 

dục kịp thời theo tiến độ qua các buổi họp định kỳ, họp cuối kì, cuối năm. 

3. Điểm y u 

  Giáo viên phụ trách công nghệ thông tin còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên 

cập nhật thông tin về quản lý nhân sự đôi lúc chƣa kịp thời, đầy đủ các thông tin 

theo quy định. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Duy trì ho t động giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng. Tiếp tục tuyên truyền 

trong hội đồng sƣ ph m các văn bản chỉ đ o của các cấp về d y thêm, học thêm; yêu 

cầu giáo viên cam kết không vi ph m quy định của Bộ Giáo dục và Đào t o, Sở 

Giáo dục và Đào t o về d y thêm ngoài nhà trƣờng. 

 Hiệu trƣởng chỉ đ o cho nhân viên văn phòng rà soát, bổ sung đầy đủ thông 

tin vào chƣơng trình Emis, sắp xếp l i hồ sơ tổ chức nhân sự của nhà trƣờng; thƣờng 

xuyên cập nhật đầy đủ thông tin vào các lo i hồ sơ theo quy định. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt − − 

b Đạt − − − − 
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c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 

Tiêu chí 1.9: Thực hiện qu  ch  dân ch  cơ sở 

Mức 1: 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế ho ch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các ho t động 

của nhà trƣờng; 

 b) Các khiếu n i, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý 

của nhà trƣờng đƣợc giải quyết đúng pháp luật; 

 c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

 Mức 2: 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh b ch, hiệu quả. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Hằng năm, nhà trƣờng tồ chức Hội nghị cán bộ, viên chức. Từ đó tất cả cán 

bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên đều đƣợc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi 

xây dựng kế ho ch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các ho t động của nhà 

trƣờng theo quy định t i Quy chế thực hiện dân chủ trong ho t động của nhà trƣờng, 

ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ – BGDĐT ngày 01/03/2000 của Bộ 

trƣởng Bộ GDĐT [H1-1.9-01]. 

 Nhận thức rõ vai trò của việc giải quyết các khiếu n i tố cáo, kiến nghị phản 

ánh nên trƣờng THCS Phan Đình Phùng luôn thực hiện theo đúng qui trình. 

 Trong quá trình giải quyết, hiệu trƣởng nhà trƣờng luôn thu thập đầy đủ tài 

liệu, chứng cứ khách quan, đã làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu n i, tố cáo, kết 

luận rõ đúng, sai, đã đề ra phƣơng án giải quyết phù hợp, có lý, có tình. 

 Mỗi tuần, hiệu trƣởng nhà trƣờng luôn dành ra một buổi chiều thứ 6 để tiếp 

công dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, luôn t o điều kiện thuận lợi để công 

dân tham gia trình bày ý kiến bản thân, và luôn giải thích phù hợp nên không xảy ra 

khiếu n i, tố cáo xảy ra trong trƣờng học[H1-1.9-02],[H1-1.9-03] . 

 Thông qua các ý kiến đóng góp từ các cá nhân, bộ phận, đoàn thể từ các cuộc 

họp nhằm phát huy dân chủ trong cơ quan. Từ đó, nhà trƣờng thực hiện báo cáo qui 

chế dân chủ cơ sở đầy đủ [H1-1.9-04]. 

 Mức 2: 
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 Trong năm học, nhà trƣờng đều công khai các khoản thu, chi bằng cách niêm 

yết công khai tài chính t i bản tin trong phòng Giáo viên, công khai các ho t động 

chuyên môn và những kết quả mà nhà trƣờng đ t đƣợc [H1-1.9-05]. 

 2. Điểm mạnh  

 Xây dựng dự thảo Kế ho ch thực hiện nhiệm vụ, Quy chế dân chủ trƣờng 

học,các nội quy, quy định thực hiện trong năm học. Trong tổ chức hội nghị công 

chức, viên chức: Cán bộ quản lý, Giáo viên , nhân viên đƣợc tham gia thảo luận, 

đóng góp ý kiến khi xây dựng kế ho ch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến 

các ho t động của nhà trƣờng. Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh b ch, hiệu quả Các khiếu n i, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trƣờng đƣợc giải quyết 

đúng pháp luật. Trong 5 năm liên tục nhà trừng không có hiện tƣợng khiếu n i, tố 

cáo vƣợt cấp. 

3. Điểm y u 

 Một số thành viên trong nhà trƣờng, ng i va ch m  chƣa m nh d n tham gia 

góp ý xây dựng cho các kế ho ch, quy chế của nhà trƣờng. 

 Một số thành viên trong Ban thanh tra nhân dân tham gia ho t động thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ của mình chƣa thật thƣờng xuyên. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Lấy phƣơng châm công khai, minh b ch, hiệu quả trong việc thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sổ là hàng đầu, nhà trƣờng cần nâng cao hơn nữa các biện pháp và 

cơ chế giám sát quá trình ho t động giáo dục trong trƣờng. 

  Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc chủ động đóng 

góp ý kiến trong việc xây dựng kế ho ch, quy chế dân chủ cơ sở giáo dục của nhà 

trƣờng. 

 Phối hợp cùng Ban chấp hành công đoàn làm tốt công tác giáo dục tƣ tƣởng 

cho các thành viên trong Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ 

của mình góp phần giám sát hiệu quả quá trình ho t động giáo dục trong trƣờng. 

Thời gian thực hiện trong năm học 2019 - 2020. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt − − 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  
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Đ t mức 2 

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣ ng học 

Mức 1: 

 a) Có phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn 

phòng, chống tai n n, thƣơng tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, 

chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ n n xã hội 

và phòng, chống b o lực trong nhà trƣờng; những trƣờng có tổ chức bếp ăn cho học 

sinh đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

  b) Có hộp thƣ góp ý, đƣờng dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử 

lý các thông tin phản ánh của ngƣời dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo 

viên , nhân viên và học sinh trong nhà trƣờng; 

 c) Không có hiện tƣợng kỳ thị, hành vi b o lực, vi ph m pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trƣờng. 

 Mức 2: 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên và học sinh đƣợc phổ biến, hƣớng 

dẫn, thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai n n, thƣơng tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ n n 

xã hội và phòng, chống b o lực trong nhà trƣờng; 

 b) Nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến b o lực học đƣờng, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Hằng năm, nhà trƣờng xây dựng các kế ho ch để giáo dục cho học sinh hiểu, 

vận dụng vào cuộc sống nhƣ:  kế ho ch đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực 

phẩm; an toàn, phòng chống tai n n thƣơng tích; an toàn,  phòng chống cháy, nổ; an 

toàn,  phòng chống thảm họa, thiên tai; phòng,  chống dịch bệnh; phòng, chống các 

tệ n n của xã hội và phòng,  chống b o lực trong nhà trƣờng  [H1-1.10-01]; [H1-

1.10-02]; [H1-1.10-03]; [H1-1.10-04]; [H1-1.10-05]; [H1-1.10-06]. 

 Nhà trƣờng trang bị hộp thƣ góp ý để t i sảnh trƣờng, công khai cho các học 

sinh biết, có đƣờng dây nóng để tiếp nhận thông tin của phụ huynh và học sinh [H1-

1.10-07] . 

 Ngoài ra, nhà trƣờng còn có bộ phận tiếp nhận các thông tin phản ánh của 

ngƣời dân để kịp thời xử lí các thông tin, sự việc cần thiết từ học sinh và phụ huynh . 

  Nhà trƣờng không có hiện tƣợng kì thị, hành vi b o lực, vi ph m pháp luật về 

bình đẳng giới trong nhà trƣờng [H1-1.10-08]. 

 Mức 2: 
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 Nhà trƣờng  đã tổ chức các cuộc tuyên truyền vào các buổi sinh ho t dƣới cờ 

cho cán bộ Giáo viên , nhân viên và học sinh cùng tìm hiểu và thực hiện các phƣơng 

án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống cháy 

nổ, phòng chống thảm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, b o lực học đƣờng, 

ngăn chặn tệ n n xã hội thâm nhập vào nhà trƣờng [H1-1.10-09]. 

 Nhà trƣờng tăng cƣờng các biện pháp giáo dục học sinh ý thức giữ gìn an 

ninh trật tự trƣờng học, phòng chống b o lực học đƣờng. Giải quyết các vấn đề liên 

quan đến b o lực học đƣờng và xử lí theo thông tƣ đã qui định. Tập huấn cán bộ, 

Giáo viên , nhân viên và học sinh các biện pháp cứu hộ cứu n n khi xảy ra thiên tai, 

hỏa ho n. Tiếp tục tăng cƣờng đảm bảo an ninh trật tự trƣớc cổng trƣờng [H1-1.10-

10]; [H1-1.10-11]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhiều năm qua, nhà trƣờng đã có nhiều biện pháp đảm bảo tình hình an ninh, 

trật tự, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phòng chống b o lực 

học đƣờng, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn tệ n n xã hội thâm nhập vào nhà 

trƣờng. 

 Liên hệ với các tổ chức và chuyên gia tập huấn trực tiếp cho các em nhƣ: 

phòng cháy chữa cháy; phòng, chống xâm h i tình dục, đảm bảo an ninh trật tự, vệ 

sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa thiên 

tai, phòng chống dịch bệnh, b o lực học đƣờng, ngăn chặn tệ n n xã hội thâm nhập 

vào nhà trƣờng. 

3. Điểm y u 

 Một số buổi tuyên truyền chƣa t o đƣợc sự hứng thú đối với học sinh. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Phát huy cách tổ chức cho các phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự, phòng 

chống tai n n thƣơng tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống 

dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ n n xã hội của nhà trƣờng chƣa 

thật cụ thể trong cách tổ chức. 

 Nhà trƣờng tổ chức các hình thức tuyên truyền đa d ng hơn để thu hút sự hợp 

tác của học sinh. 

 Tiếp tục tăng cƣờng các biện pháp giáo dục học sinh ý thức giữ gìn an ninh 

trật tự trƣờng học. Luôn chủ động phát hiện và nh y bén trong mọi tình huống một 

cách tích cực. 

 Tập huấn cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh các biện pháp cứu hộ cứu 

n n khi xảy ra thiên tai, hỏa ho n. 

 Tiếp tục tăng cƣờng đảm bảo an ninh trật tự trƣớc cổng trƣờng. 

5. Tự  ánh giá: 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 
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Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt − − 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

 Đ t mức 2 

K t luận về Tiêu chuẩn 1:  

 Thế m nh của trƣờng THCS Phan Đình Phùng là có cơ cấu tổ chức bộ máy 

chuẩn theo quy định. Từ Hội đồng trƣờng, đến các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, 

tổ văn phòng ho t động đều tay, phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả. Số lớp, số học 

sinh đƣợc duy trì ổn định trong nhiều năm. Trƣờng luôn luôn đƣợc đảm bảo tốt về 

an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên , nhân viên; phòng 

chống b o lực học đƣờng, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên 

tai, các tệ n n xã hội trong trƣờng. Trƣờng có khuôn viên  rộng rãi, thoáng mát, 

riêng biệt đảm bảo tính sƣ ph m cao. Công tác quản lý các ho t động giáo dục, quản 

lý nhân sự, quản lý tài chính, tài sản của nhà trƣờng nghiêm túc, đúng Luật. An ninh 

học đƣờng đƣợc đảm bảo tốt. Công tác thi đua khen thƣởng kịp thời, nên chất lƣợng 

giáo dục của nhà trƣờng ngày càng đƣợc khẳng định. Chiến lƣợc phát triển thể hiện 

đƣợc thực tr ng giáo dục của nhà trƣờng, các chỉ tiêu phấn đấu và các giải pháp thực 

hiện mang tính khả thi, đột phá, phù hợp với mục tiêu giáo dục, phù hợp với các 

nguồn lực của nhà trƣờng, với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, 

điều đó t o nên sức m nh to lớn, t o đà cho sự đi lên của nhà trƣờng. 

+ Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn: 10 

+ Số tiêu chí đ t: 10 

+ Số tiêu chí kh ng đ t: 0 

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, Mức 2 

và Mức 3: 

 Không đ t: 0/10 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: 0/10  tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 2: 5/10  tiêu chí chiếm 50 % 

 Đ t Mức 3: 5/10  tiêu chí chiếm 50 % 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

Mở   u:  

 Cán bộ quản lí, Giáo viên, nhân viên nhà trƣờng có đủ điều kiện thực hiện tốt 

nhiệm vụ đƣợc giao. Các đồng chí Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng có đầy đủ năng lực 

để triển khai các ho t động giáo dục, đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Đội ngũ 
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Giáo viên nhà trƣờng luôn đủ về số lƣợng và đồng bộ, hợp lý về cơ cấu bộ môn. Đa 

số Giáo viên, nhân viên  nhiệt tình trong công tác, đƣợc đào t o bài bản. Học sinh 

nhà trƣờng chăm ngoan, ham học hỏi, có tinh thần đoàn kết, biết vƣơn lên trong học 

tập. 

Tiêu chí 2.1: Đối v i Hiệu trƣởng, Ph  Hiệu trƣởng  

Mức 1: 

 a) Đ t tiêu chuẩn theo quy định; 

 b) Đƣợc đánh giá đ t chuẩn hiệu trƣởng trở lên; 

 c) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo 

quy định. 

 Mức 2: 

 a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm đƣợc 

đánh giá đ t chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở lên;   

 b) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; đƣợc Giáo 

viên, nhân viên trong trƣờng tín nhiệm. 

 Mức 3: 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đƣợc đánh giá đ t chuẩn 

hiệu trƣởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đƣợc đánh giá đ t chuẩn 

hiệu trƣởng ở mức tốt. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Hiệu trƣởng nhà trƣờng tốt nghiệp Đ i học sƣ ph m – chuyên ngành Toán, có 

thâm niên công tác 18 năm công tác [H2-2.1-01]. 

 Phó hiệu trƣởng nhà trƣờng tốt nghiệp Đ i học sƣ ph m – chuyên ngành Ngữ 

văn có thâm niên công tác 21 năm [H2-2.1-02]. 

 Trong 5 năm qua Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng nhà trƣờng đƣợc đánh giá đ t 

chuẩn trở lên theo Quy định chuẩn hiệu trƣởng (Thông tƣ 29/2009/TT- BGDĐT) 

[H2-2.1-03] . 

 Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng nhà trƣờng đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định [H2-2.1-04] . 

 Mức 2: 

 Hiệu trƣởng có 5 năm đƣợc đánh giá đ t chuẩn ở mức xuất sắc theo Quy định 

chuẩn hiệu trƣởng [H2-2.1-03]. 

  Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về lý luận chính trị 

theo quy định. Đƣợc Giáo viên, nhân viên trong nhà trƣờng tín nhiệm [H2-2.1-06]. 

 Mức 3: 
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 Trong 05 năm qua, Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng đều đƣợc đánh 

giá đ t chuẩn ở mức khá, tốt (xuất sắc) theo Quy định chuẩn hiệu trƣởng theo các 

điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 t i chƣơng II của Thông tƣ 29/2009/TT- 

BGDĐT [H2-2.1-07] . 

 2. Điểm mạnh  

 Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng đã có trình độ đ i học; có trình độ 

ngo i ngữ, tin học đáp ứng các yêu cầu của ngành. 

3. Điểm y u 

 Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng chƣa qua lớp trung cấp lí luận chính trị. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Cán bộ quản lý không ngừng tích cực học tập, thƣờng xuyên tự bồi dƣỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để đáp ứng với yêu cầu đổi mới 

chƣơng trình giáo dục vào năm 2020-2021. 

Tham mƣu với Huyện ủy Ea Kar t o điều kiện cho đồng chí Phó Hiệu trƣởng 

nhà trƣờng đi học lớp trung cấp lí luận chính trị. 

5. Tự  ánh giá: 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

 Đ t mức 3 

Tiêu chí 2.2: Đối v i Giáo viên  

Mức 1: 

 a) Số lƣợng, cơ cấu Giáo viên đảm bảo thực hiện Chƣơng trình giáo dục và tổ 

chức các ho t động giáo dục; 

 b) 100% Giáo viên đ t chuẩn trình độ đào t o theo quy định; 

 c) Có ít nhất 95% Giáo viên đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức đ t trở 

lên. 

 Mức 2: 

 a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ Giáo viên trên 

chuẩn trình độ đào t o đƣợc duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp; 
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 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% Giáo viên đ t 

chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức đ t trở lên, trong đó có ít nhất 60% đ t chuẩn 

nghề nghiệp Giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối 

với trƣờng thuộc vùng khó khăn; 

 c) Có khả năng tổ chức các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp, định hƣớng 

phân luồng cho học sinh; có khả năng hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học; trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có Giáo viên bị kỷ luật từ hình thức 

cảnh cáo trở lên. 

 Mức 3: 

 a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% Giáo 

viên đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đ t 

chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức tốt; đối với trƣờng thuộc vùng khó khăn có ít 

nhất 70% đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức tốt; 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, Giáo viên có báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Nhà trƣờng có đủ số lƣợng, cơ cấu Giáo viên theo quy định t i thông tƣ số 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc hƣớng dẫn danh mục vị trí 

việc làm và định mức số lƣợng ngƣời làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập và các quy định khác. Trƣờng có 01 Giáo viên kiêm Tổng phụ trách đội 

[H2-2.2-01]. 

 Có 100% Giáo viên đ t chuẩn về trình độ đào t o từ cao đẳng trở lên theo quy 

định t i điều 33 Điều lệ trƣờng trung học [H2-2.2-02]. 

  Nhà trƣờng có 100% Giáo viên đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức đ t 

 (hoàn thành nhiệm vụ) trở lên [H2-2.2-04]. 

  Mức 2: 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỉ lệ Giáo viên trên chuẩn 

trình độ đào t o đƣợc duy trì ổn định và tăng dần theo năm học [H2-2.2-02]. 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng có 100% Giáo 

viên đƣợc đánh giá đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức đ t trở lên, trong đó có 

80% đ t chuẩn nghề nghiệp Giáo viên ở mức khá [H2-2.2-04]. 

  Giáo viên có khả năng tổ chức các ho t động trải nghiệm lồng ghép trong các 

tiết học nhƣ làm thí nghiệm môn Sinh học, môn Hóa học, thực hành đo đ c trong 

các tiết Toán, ...; trải nghiệm trong trƣờng nhƣ trồng cây, bón phân, làm cỏ, chăm 

sóc cây trồng, cắm hoa, ... ; trải nghiệm phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên nhà 

trƣờng.... Ngoài ra Hằng năm nhà trƣờng có tổ chức nhiều ho t động trải nghiệm 
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ngoài nhà trƣờng nhƣ viếng nhà bia liệt sỹ, thăm quan học tập t i nhà đày Buôn Ma 

Thuột... 

 Giáo viên có khả năng định hƣớng nghề nghiệp, phân luồng nghề nghiệp sau 

THCS. Hằng năm TĐGCN lớp 9 đều d y các tiết hƣớng nghiệp, phối hợp với các 

trƣờng nghề tổ chức các buổi tuyên truyền, phân tích, định hƣớng cho học sinh và 

phụ huynh chọn lựa đúng hƣớng đi cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Tỉ lệ 

phân luồng qua nghề của trƣờng : 

 Hằng năm đều có Giáo viên hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Kết 

quả cũng có nhiều nghiên cứu khoa học của học sinh đ t giải cấp huyện, cấp tỉnh. 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng không có 

Giáo viên bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên [H2-2.2-03]. 

  Mức 3: 

  Trong 5 năm liên tiếp tính tới thời điểm đánh giá nhà trƣờng đều đ t bằng và 

cao hơn 98% Giáo viên đ t ở mức khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp; 15% Giáo 

viên đ t ở mức tốt [H2-2.2-03]. 

  Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, Giáo viên có nhiều báo 

cáo kết quả nghiên cứu khoa học . 

 2. Điểm mạnh  

 Đội ngũ Giáo viên đầy đủ về số lƣợng và cơ cấu, có trình độ đào t o từ đ t 

chuẩn trở lên, có năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm, nhiệt tình và nắm bắt tinh 

thần bộ môn tốt, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong việc đổi mới phƣơng pháp 

d y  học. Số lƣợng Giáo viên của nhà trƣờng đ t trình độ trên chuẩn cao hơn so với 

quy định. Trƣờng có đầy đủ Giáo viên làm công tác Đoàn, Đội. 

3. Điểm y u 

 Chƣa có nhiều Giáo viên hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng cần xây dựng thêm chế độ khen thƣởng đối với Giáo viên hƣớng 

dẫn học sinh nghiên cứu khoa học đ t giải; đƣa vào hội nghị cán bộ công chức chỉ 

tiêu cho Giáo viên hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Động viên, khuyến 

khích và phân công nhiệm vụ cho giáo viên hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa 

học kĩ thuật. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt a Đạt 

b Đạt b Đạt b Đạt 



42 

 

 

c Đạt c Đạt − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 2.3: Đối v i nhân viên 

Mức 1: 

 a) Có nhân viên hoặc Giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

Hiệu trƣởng phân công; 

 b) Đƣợc phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

 c) Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. 

 Mức 2: 

 a) Số lƣợng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị 

kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

 Mức 3: 

 a)  Có trình độ đào t o đáp ứng đƣợc vị trí việc làm; 

 b) Hằng năm, đƣợc tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Trong trƣờng hợp nhà trƣờng không có đủ nhân viên theo quy định. Theo 

Thông tƣ liên tịch số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc 

hƣớng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lƣợng ngƣời làm việc 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Giáo viên có thể kiêm nghiệm công 

việc thủ quỹ, văn thƣ,.... 

 Cụ thể nhà trƣờng có 01 nhân viên văn thƣ kiêm nhiệm thủ quỹ, 01 Giáo viên 

tin học kiêm nhiệm công nghệ thông tin của trƣờng, 02 nhân viên thƣ viện kiêm 

nhiệm thiết bị thí nghiệm, 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên y tế, 01 Giáo viên 

kiêm nhiệm hỗ trợ tƣ vấn học sinh [H2-2.3-01]. 

 Nhân viên nhà trƣờng đƣợc phân công việc phù hợp với đúng chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực thực tế của mỗi ngƣời. Thƣ viện là nhân viên hợp đồng đang 

theo học lớp trung cấp thƣ viện, thƣ viện kiêm nhiệm thiết bị thí nghiệm. Riêng các 

phòng thí nghiệm môn hóa, môn sinh, môn lý, môn công nghệ có Giáo viên đúng 

chuyên môn phụ trách phòng thí nghiệm đó. Giáo viên tin học có trình độ đ i học tin 

học phụ trách mảng công nghệ thông tin của trƣờng. Nhân viên văn thƣ có bằng đ i 

học văn thƣ, kiêm nhiệm thủ quỹ. Nhân viên kế toán có bằng đ i học kế toán. Nhân 

viên y tế có bằng trung cấp y tế [H2-2.3-02] . 
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 Nhân viên trong nhà trƣờng hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. Giáo viên 

kiêm nhiệm công nghệ thông tin làm tốt mảng thông tin của trƣờng nhƣ t o trang 

wet đăng bài; xử lý m ng, máy tính khi có sự cố; hỗ trợ Giáo viên học tập, so n thảo 

TĐG án điện tử... Văn thƣ làm tốt nghiệp vụ, báo cáo kịp thời, kiêm nhiệm tốt phần 

việc của thủ quỹ; có báo cáo thu chi hàng tuần, hàng tháng cho hiệu trƣởng. Kế toán 

quản lý về tài chính không sai sót, báo cáo cập nhật kịp thời thu chi hàng tháng, 

hàng quý, Hằng năm. Y tế làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh 

cho học sinh, Giáo viên trong trƣờng; đƣợc cơ quan y tế cấp trên đánh giá tốt. Thƣ 

viện sắp xếp các kệ sách, tổ chức các buổi giới thiệu sách báo, thu hút học sinh đến 

thƣ viện đọc sách, tìm tài liệu. Thiết bị thí nghiệm đƣợc đánh giá là đ t [H2-2.3-03] . 

 Mức 2: 

  Theo quy định t i Thông tƣ số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 

2017 của bộ GDĐT hƣớng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lƣợng ngƣời làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (có hiệu lực thi 

hành từ ngày 28 tháng 8 năm 2017) thì nhà trƣờng đảm bảo đủ 01 văn thƣ kiêm thủ 

quỹ, 01 kế toán, nhƣng thiếu 01 nhân viên thƣ viện, thiết bị thí nghiệm; 01 nhân viên 

hỗ trợ giáo dục ngƣời khuyết tật. 

 Trƣớc ngày 28 tháng 8 năm 2017 nhà trƣờng thực hiện theo thông tƣ liên tịch 

số 35/2016/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ GDĐT và Bộ 

Nội vụ hƣớng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập và Thông tƣ số 59/2008/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ 

GDĐT hƣớng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trƣờng chuyên biệt 

công lập. Theo thông tƣ này thì nhà trƣờng đã cơ cấu và hợp đồng đủ số lƣợng nhân 

viên theo quy định [H2-2.3-04] . 

  Trong 05 năm liên tiếp tính tới thời điểm đánh giá nhà trƣờng không có nhân 

viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên . 

 Mức 3: 

 Nhân viên kế toán, văn thƣ, y tế và thủ quỹ của nhà trƣờng có bằng tốt nghiệp 

trung cấp trở lên theo chuyên môn đƣợc giao (hoặc có bằng trung cấp trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ bồi dƣỡng do cơ 

quan có thẩm quyền cấp) 

 Đối với nhân viên bảo vệ phải đƣợc bồi dƣỡng về nghiệp vụ đƣợc giao [H2-

2.3-05] . 

 Hằng năm các nhân viên nhà trƣờng đƣợc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, 

bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí đƣợc phân công [H2-2.3-05] . 

 2. Điểm mạnh  

 Trƣờng đã bố trí đủ nhân viên hoặc Giáo viên kiêm nhiệm theo vị trí việc làm 

để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ. Đa số nhân viên đều có trình độ chuẩn và trên 

chuẩn làm tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 
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 Nhiều nhân viên ho t động tích cực, nhiệt tình, dành thời gian và công sức 

cho công việc, có kinh nghiệm, phối hợp tốt giữa các bộ phận để đảm bảo tiến trình 

và kế ho ch toàn trƣờng. 

3. Điểm y u 

 Trƣờng có một đ/c bảo vệ nên việc trực trƣờng đảm bảo 24/24 còn khó khăn. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tiếp tục đề nghị UBND huyện cho hợp đồng thêm 1 vị trí nhân 

viên bảo vệ.. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt a Đạt 

b Đạt b Đạt b Đạt 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 2.4: Đối v i học sinh 

Mức 1: 

 a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định; 

 b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

 c) Đƣợc đảm bảo các quyền theo quy định. 

 Mức 2: 

 Học sinh vi ph m các hành vi không đƣợc làm đƣợc phát hiện kịp thời, đƣợc 

áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

 Mức 3: 

 Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hƣởng tích cực đến các 

ho t động của lớp và nhà trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Tất cả học sinh của nhà trƣờng đều đảm bảo đúng theo quy định về tuổi học 

sinh cấp trung học cơ sở nhƣ điều 37 của Điều lệ trƣờng Trung học [H2-2.4-01]. 

 Học sinh của nhà trƣờng thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo 

chƣơng trình, kế ho ch giáo dục của nhà trƣờng. Học sinh biết kính trọng cha mẹ, 
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thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trƣờng và những ngƣời lớn tuổi; đoàn 

kết, giúp đỡ nhau trong học tập, thực hiện nội quy nhà trƣờng và chấp hành pháp 

luật của nhà nƣớc. Học sinh biết rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Học 

sinh đƣợc tham gia các ho t động tập thể của nhà trƣờng, của lớp, của Đội thiếu niên 

tiền phong, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tham gia các công tác xã hội 

nhƣ bảo vệ môi trƣờng, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Học sinh có ý thức giữ 

gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng; xây dựng và phát huy truyền 

thống nhà trƣờng [H2-2.4-02]; [H2-2.4-03] . 

 Học sinh đƣợc nhà trƣờng đảm bảo các quyền nhƣ đƣợc bình đẳng trong việc 

hƣởng thụ giáo dục toàn diện, đƣợc t o điều kiện về cơ sở vật chất, đƣợc cung cấp 

thông tin về việc học của mình, đƣợc sử dụng các trang thiết bị phƣơng tiện phục vụ 

các ho t động học tập, văn hóa, thể thao... Học sinh đƣợc tôn trọng, đối xử bình 

đẳng, dân chủ; đƣợc tham gia các ho t động nhằm phát triển năng khiếu về các môn 

học, thể thao, nghệ thuật; đƣợc giáo dục kỹ năng sống. Học sinh đƣợc nhận học 

bổng hoặc trợ cấp theo quy định đối với những học sinh đƣợc hƣởng chính sách xã 

hội, những học sinh có khó khăn; đƣợc hƣởng các quyền khác theo quy định của 

pháp luật [H1-1.1-06]. 

 Mức 2: 

 Học sinh vi ph m các hành vi không đƣợc làm đƣợc phát hiện kịp thời, đƣợc 

áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

 Một số học sinh vi ph m các hành vi không đƣợc làm nhƣ vô lễ với Giáo 

viên, gian lận trong kiểm tra, thi cử, mang điện tho i di động, nghe nh c trong giờ 

học, hút thuốc lá, đánh nhau trong hoặc ngoài nhà trƣờng.... Các hành vi này đƣợc 

Giáo viên phát hiện kịp thời sử lý bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ viết bản tự 

kiểm, mời phụ huynh trao đổi, giáo dục nhắc nhở; đa số các em đều có sự chuyển 

biến tích cực, nhận ra lỗi sai và không tái ph m nên trong nhiều năm gần đây nhà 

trƣờng không có học sinh nào phải xếp lo i h nh kiểm thấp nhất là h nh kiểm yếu 

[H2-2.4-04]; [H2-2.4-05] . 

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng có nhiều học sinh có thành tích tốt trong học tập, tham gia tích 

cực các ho t động của lớp, của nhà trƣờng, của Đội thiếu niên tiền phong. Trong 

năm học nhiều học sinh đ t thành tích học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, một số học 

sinh đ t các giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh [H2-2.4-

06]. 

 2. Điểm mạnh  

 Học sinh nhà trƣờng đƣợc hƣởng đầy đủ quyền lợi học tập, vui chơi, phát 

triển năng khiếu; thực hiện các nhiệm vụ của học sinh theo Điều lệ trƣờng trung học 

và các quy định khác về pháp luật. 

3. Điểm y u 
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 Một số học sinh chƣa tự giác thực hiện nhiệm vụ về học tập và rèn luyện đ o 

đức. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Giáo viên tăng cƣờng tích cực hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua 

các tiết d y. Để cải thiện một số điểm yếu của học sinh, nhà trƣờng xây dựng kế 

ho ch kết hợp chƣơng trình giáo dục kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào t o với 

chƣơng trình giáo dục kỹ năng mềm mà Giáo viên của trƣờng tự học, tự nghiên cứu 

và xây dựng thành chuyên đề giáo dục học sinh. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

K t luận về Tiêu chuẩn 2:  

 Phần lớn cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn về chuyên môn 

nghiệp vụ: BGH đảm bảo về trình độ chuyên môn, quản lí và chính trị. Đội ngũ giáo 

viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn tốt. Nhân viên làm việc nhiệt tình, hết lòng vì 

công việc. Đa số các em học sinh của nhà trƣờng chăm ngoan, ham học, có tình thần 

đoàn kết, thƣơng yêu giúp đỡ b n bè. Quyền của cán bộ, giáo viên, nhân viên thực 

hiện đúng với quy định. 

+ Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn: 5 

+ Số tiêu chí đ t: 5 

+ Số tiêu chí kh ng đ t: 0 

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, 

Mức 2 và Mức 3: 

 Không đ t: 0/4 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: 0/4  tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 2: 0/4  tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 3: 4/4  tiêu chí chiếm 100 % 
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Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thi t b  dạ  học 

Mở   u:  

 Trƣờng THCS Phan Đình Phùng có CSVC đủ đáp ứng nhu cầu học tập của 

học sinh thuộc địa bàn xã EaO và một số địa phƣơng lân cận. Khuôn viên trƣờng 

đƣợc bố trí khoa học, đảm bảo xanh - s ch - đẹp. Các phòng học, phòng chức năng, 

phòng hành chính có đủ các trang thiết bị phục vụ cho ho t động d y và học. Thƣ 

viện của nhà trƣờng đáp ứng đƣợc nhu cầu nghiên cứu, học tập của ngƣời d y và 

ngƣời học. Các thiết bị đồ dùng đƣợc quản lý và sử dụng thƣờng xuyên, có hiệu quả. 

Khu sân chơi rộng,có nhà đa chức năng, có cây xanh bóng mát. Trong khuôn viên 

trƣờng, khu để xe đƣợc bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự. Khu vệ sinh đƣợc bố 

trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập của Giáo viên và học sinh. 

Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, b i tập 

Mức 1: 

 a) Khuôn viên đảm bảo xanh, s ch, đẹp, an toàn để tổ chức các ho t động 

giáo dục ; 

 b) Có cổng trƣờng, biển tên trƣờng và tƣờng hoặc rào bao quanh; 

 c) Khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo an toàn để luyện tập 

thể dục, thể thao và các ho t động giáo dục của nhà trƣờng. 

 Mức 2: 

 Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng yêu cầu tổ chức các ho t động giáo dục. 

 Mức 3: 

 Các trƣờng nội thành, nội thị có diện tích ít nhất 6m2/học sinh; các trƣờng 

khu vực nông thôn có diện tích ít nhất 10m2/học sinh; đối với trƣờng trung học 

đƣợc thành lập sau năm 2001 đảm bảo có diện tích mặt bằng theo quy định. Khu sân 

chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng có khuôn viên rộng rãi với diện tích: 10 671 m
2
, có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, có cây xanh, đảm bảo s ch, đẹp, thoáng mát [H3-3.1-01] .  

Nhà trƣờng có cổng trƣờng, biển tên trƣờng, tƣờng rào bao quanh đƣợc xây 

dựng kiên cố [H3-3.1-02]. 

 Sân chơi có diện tích là: 8060m
2
 đáp ứng đủ diện tích để học sinh vui chơi, có 

lƣới lan che mát, ghế ngồi, cây xanh khu bãi tập có thiết bị luyện tập thể dục thể 

thao và đảm bảo an toàn cho học sinh học tập [H3-3.1-03].  

 Mức 2: 

 Khu bãi tập có hố cát cho học sinh nhảy xa, nhảy cao, có trụ bóng rổ đáp ứng 

yêu cầu tổ chức các ho t động giáo dục.[H3-3.1-04]. 
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 Mức 3: 

 Trƣờng thuộc khu vực nông thôn, diện tích bình quân: 15,03m
2
/học sinh đ t 

yêu cầu. Khu sân chơi, bãi tập có diện tích: 8060 m
2
 trên 75% tổng diện tích sử dụng 

của trƣờng đáp ứng yêu cầu tổ chức các ho t động giáo dục. [H3-3.1-05]. 

 2. Điểm mạnh  

 Diện tích khuôn viên trƣờng rộng lớn, mới đƣợc dự án cải t o của ban quản lý 

dự án cho nên cơ sở vật chất đƣợc trang bị đầy đủ, phòng học khang trang, s ch sẽ, 

thoáng mát, đủ ánh sáng cho việc d y và học. 

3. Điểm y u 

 Thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao chƣa đồng bộ, còn thiếu. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Tích cực tham mƣu với UBND huyện Ea Kar, Phòng Giáo dục và Đào t o 

huyện Ea Kar, chủ động tìm nguồn kinh phí để tăng cƣờng thêm khu sân chơi bãi 

tập. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 3.2: Phòng học 

Mức 1: 

  Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của Giáo 

viên, có bảng viết, đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát; đảm bảo học nhiều nhất là 

hai ca trong một ngày; 

  Có đủ phòng học bộ môn theo quy định; 

  Có phòng ho t động Đoàn - Đội, thƣ viện và phòng truyền thống. 

 Mức 2: 

 Phòng học, phòng học bộ môn đƣợc xây dựng đ t tiêu chuẩn theo quy định, 

đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập; 

 Khối phục vụ học tập, đáp ứng yêu cầu các ho t động của nhà trƣờng và theo 

quy định. 
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 Mức 3: 

 Các phòng học, phòng học bộ môn có đủ các thiết bị d y học theo quy định. 

Có phòng để tổ chức các ho t động giáo dục cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt (nếu 

có). 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Nhà trƣờng có 17 phòng học/17 lớp đảm bảo đủ phòng học, các phòng học 

đƣợc trang bị bàn ghế 2 chỗ ngồi phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của 

Giáo viên , có bảng viết, các thiết bị chiếu sáng, qu t mát đúng theo quy định của 

Điều lệ trƣờng trung học và quy định về vệ sinh học đƣờng của Bộ Y tế. [H3-3.2-

01]; [H1-1.6-04]; [H1-1.1-06]. 

 Nhà trƣờng có 03 phòng bộ môn: 01 phòng thực hành Vật lí- Công nghệ, 01 

phòng thực hành Hóa học- Sinh học, 01 phòng thực hành Tin học.[H3-3.2-04] 

 Nhà trƣờng có 01 phòng ho t động Đoàn – Đội, 01 phòng thƣ viện và 01 

phòng truyền thống. [H3-3.2-05]. 

 Mức 2: 

 Phòng học đƣợc xây dựng với diện tích là 48m
2
, phòng bộ môn có 03 phòng 

bộ môn: 01 phòng thực hành Lý-công nghệ: 56m
2
 01 phòng thực hành hóa-sinh: 

56m
2
, 01 phòng thực hành tin học: 48m

2
, mỗi phòng bộ môn đều có gắn màn, có 1 

cửa ra vào [H3-3.2-02].  

  Nhà trƣờng có 01 phòng Giáo viên, 01 phòng y tế, 01 phòng phục vụ, 01 

phòng thƣ viện, 02 phòng thiết bị, 01 phòng bảo vệ, 03 phòng bộ môn, 01 phòng 

hiệu trƣởng, 01 phòng phó hiệu trƣởng, 01 phòng kế toán, 01 phòng hội đồng,  đáp 

ứng yêu cầu ho t động của nhà trƣờng theo quy định [H3-3.2-05] .  

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng đã trang bị đầy đủ thiết bị d y học, mỗi phòng học đều có trang bị 

bàn ghế, bảng, qu t, đèn chiếu sáng, ti vi theo quy định, mỗi phòng bộ môn đều 

đƣợc trang bị máy vi tính, máy chiếu, ti vi [H3-3.2-01]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng mới đƣợc cải t o mới l i phòng học đƣợc s ch sẽ, khang trang, 

mỗi phòng học đƣợc trang bị 8 bóng đèn, 4 cái qu t, sân chơi đƣợc nâng cao, làm 

mới l i. 

3. Điểm y u 

 Chƣa có phòng mỹ thuật, phòng âm nh c, phòng học tiếng anh, thiếu dụng cụ 

thể dục thể thao. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Tích cực tham mƣu với UBND huyện Ea Kar, Phòng Giáo dục và Đào t o 

huyện Ea Kar; chủ động tìm nguồn kinh phí để tăng cƣờng sửa chữa, cải t o các 
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phòng học đã xuống cấp, xây thêm phòng học bộ môn, trang bị thiết bị d y và học 

để nâng cao chất lƣợng d y học của nhà trƣờng. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

* Đạt * Đạt * Đạt 

− − − − − − 

− − − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản tr  

Mức 1: 

 a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các ho t động hành chính - quản trị của nhà 

trƣờng; 

 b) Khu để xe đƣợc bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự; 

 c) Định kì sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính - quản trị. 

 Mức 2: 

 Khối hành chính - quản trị theo quy định; khu bếp, nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) 

phải đảm bảo điều kiện sức khỏe, an toàn, vệ sinh cho Giáo viên , nhân viên và học 

sinh. 

 Mức 3: 

 Khối hành chính - quản trị có đầy đủ các thiết bị đƣợc sắp xếp hợp lý, khoa 

học và hỗ trợ hiệu quả các ho t động nhà trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng có 01 phòng tin học, Đội 01 phòng thiết bị giáo dục. Nhà trƣờng 

có 01 phòng Hiệu trƣởng, 01 phòng Phó Hiệu trƣởng, 01 phòng kế toán, đƣợc trang 

bị các thiết bị điện tử, có kết nối internet [H3-3.3-01]. 

  Nhà trƣờng có 3 khu để xe: 01 khu để xe Giáo viên – nhân viên, 02 khu để 

xe học sinh. Khu để xe học sinh mới đƣợc làm thêm đảm bảo an toàn, trật tự [H1-

1.5-03].  

 Hằng năm nhà trƣờng đều có kế ho ch sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối 

hành chính – quản trị [H3-3.3-03]. 

 Mức 2: 
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 Nhà trƣờng có 01 phòng Hiệu trƣởng, 01 phòng Phó Hiệu trƣởng, 01 phòng 

kế toán, 01 phòng y tế, 01 phòng bảo vệ. 

 Nhà nội trú Giáo viên nam và Giáo viên nữ, đảm bảo điều kiện sức khỏe, an 

toàn, vệ sinh cho Giáo viên, nhân viên [H3-3.3-04]  

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng trang bị cho mỗi phòng hành chính – quản trị 01 máy vi tính, 01 

máy in, có kết nối Internet, qu t trần, máy l nh, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ đƣợc 

sắp xếp khoa học và hỗ trợ hiệu quả các ho t động nhà trƣờng [H3-3.3-02]  

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng có tƣơng đối đầy đủ các khối phòng hành chính phòng bộ môn 

đƣợc trang bị hệ thống máy vi tính có kết nối Internet và máy in đáp ứng tốt cho 

công tác quản lý, giảng d y và tổ chức các ho t động giáo dục . 

3. Điểm y u 

 Phòng hành chính – quản trị có diện tích nhỏ nên tiếp công dân liên hệ hồ sơ 

còn chƣa tốt, chƣa có phòng truyền thống, các phòng kế toán, y tế đang sử dụng 

chung. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Chủ động tham mƣu với UBND huyện Ea Kar, Phòng Giáo dục và Đào t o 

huyện  Ea Kar trong việc xây dựng thêm một số phòng hành chính.   

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt  − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣ c 

Mức 1: 

 a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, Giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo 

không ô nhiễm môi trƣờng; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho học sinh 

khuyết tật học hòa nhập; 

 b) Có hệ thống thoát nƣớc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; hệ thống cấp nƣớc 

s ch đảm bảo nƣớc uống và nƣớc sinh ho t cho Giáo viên , nhân viên và học sinh; 
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 c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

 Mức 2: 

 a)  Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, đƣợc xây dựng phù hợp với cảnh quan và 

theo quy định; 

 b) Hệ thống cấp nƣớc s ch, hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử lý chất thải 

đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào t o và Bộ Y tế. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng có 01 khu vệ sinh riêng cho học sinh nam, 01 khu vệ sinh riêng 

cho học sinh nữ, 01 khu vệ sinh riêng biệt cho Giáo viên, nhân viên đảm bảo không 

ô nhiễm môi trƣờng [H3-3.4-01]  

 Nhà trƣờng sử dụng nƣớc để sinh ho t, hợp đồng cung cấp nƣớc bình cho học 

sinh và Giáo viên – nhân viên uống. 

 Hệ thống thoát nƣớc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng [H3-3.4-02];[H3-3.4-03] 

 Nhà trƣờng có 01 nhân viên phục vụ hàng ngày quét dọn, thu gom rác, hợp 

đồng bên tổ thu gom rác của xã đến thu gom đảm bảo vệ sinh môi trƣờng [H3-3.4-

01]  

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng vừa đƣợc cải t o mới các phòng vệ sinh s ch sẽ, nhà vệ sinh nằm 

ngay ở c nh hàng lang, thoáng mát có ánh nắng đảm bảo thuận tiện và phù hợp với 

cảnh quan và theo quy định. 

 Hệ thống cung cấp nƣớc s ch đáp ứng quy định t i khoản 1 và 3 Điều 5 

Thông tƣ liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ GDĐT 

và Bộ Y tế Quy định về công tác y tế trƣờng học, cụ thể: 

 Sử dụng nguồn nƣớc uống từ công ty cấp nƣớc có đủ điều kiện cung cấp 

nƣớc uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6 -1: 2010/BYT) 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 34/2010/TT-BYT ngày 02/06/2010 của Bộ trƣởng 

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nƣớc uống đóng chai. 

 Sử dụng nguồn nƣớc sinh ho t theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02: 

2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tƣ số 05/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của 

Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nƣớc sinh ho t. 

 Hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định t i khoản 3 

Điều 5 Thông tƣ liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ 

GDĐT và Bộ Y tế Quy định về công tác y tế trƣờng học, cụ thể: 

 Nhà trƣờng có hệ thống cống rãnh thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải sinh ho t, 

không để nƣớc ứ đọng xung quanh trƣờng lớp; có hệ thống thoát nƣớc riêng cho khu 

vực nhà bếp, nhà vệ sinh. 
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 Nhà trƣờng có hợp đồng với tổ thu gom rác của xã Phan Đình Phùng có đủ 

điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh ho t theo quy định. 

 Thùng rác có nắp đậy để đựng và phân lo i rác thải, có thùng đựng rác thải y 

tế riêng, nhƣng công tác xử lý rác y tế chƣa đảm bảo vệ sinh. 

 Có khu tập trung rác thải đƣợc bố trí xa với phòng học, khối hành chính, nằm 

cách biệt, có lối ra vào riêng. 

 Thực hiện đúng theo quy định về việc phân lo i, thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác trong nhà trƣờng. [H3-3.4-02]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng có hệ thống thoát nƣớc, các khu vệ sinh đảm bảo yêu cầu. 

3. Điểm y u 

 Khu tập kết rác chƣa phân lo i đƣợc, việc thu gom rác còn h n chế. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Kiến nghị với bên tổ thu gom rác lấy rác hàng ngày, phân lo i thu gom rác 

theo quy định. 

  5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt − − 

b Đạt  b Đạt  − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 

Tiêu chí 3.5: Thi t b  

Mức 1: 

 a) Có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các ho t động của 

nhà trƣờng; 

 b) Có đủ thiết bị d y học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

 c) Hằng năm các thiết bị đƣợc kiểm kê, sửa chữa. 

 Mức 2: 

 a)  Hệ thống máy tính đƣợc kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, ho t 

động d y học; 

 b) Có đủ thiết bị d y học theo quy định; 
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 c) Hằng năm, đƣợc bổ sung các thiết bị d y học và thiết bị d y học tự làm. 

 Mức 3: 

 Phòng thí nghiệm hoặc khu vực thực hành (nếu có) đủ thiết bị đảm bảo ho t 

động thƣờng xuyên và hiệu quả; thiết bị d y học, thiết bị d y học tự làm đƣợc khai 

thác, sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phƣơng pháp d y học và 

nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Tất cả các phòng bộ môn, phòng hành chính – quản trị đều đƣợc trang bị máy 

vi tính, máy in, có kết nối internet, có 01 phòng thiết bị riêng để cất giữ thiết bị d y 

học của nhà trƣờng [H3-3.5-01]. 

  Nhà trƣờng trang bị cho mỗi môn học đầy đủ thiết bị d y học đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu cho việc d y và học của nhà trƣờng [H3-3.5-02]. 

  Mỗi tổ đều có thực hiện kiểm kê, đề xuất kinh phí mua và sửa chữa thiết bị 

d y học [H3-3.5-03]. 

 Mức 2: 

 Tất cả các phòng hành chính – quản trị, phòng học, phòng bộ môn đều có hệ 

thống máy tính đƣợc kết nối  Internet, phủ Wifi toàn trƣờng[H3-3.5-04]. 

  Nhà trƣờng trang bị đầy đủ thiết bị d y học theo quy định[H3-3.5-02]. 

  Hằng năm trƣớc kỳ năm học mới, mỗi tổ điều có đề xuất xin kinh phí mua 

dụng cụ để làm thiết bị d y học tự làm. Mỗi tổ có đề xuất kinh phí xin mua sắm thiết 

bị d y học bổ sung khi còn thiếu hoặc đề xuất sửa chữa thiết bị bị hƣ hỏng [H3-3.5-

05]. 

 Mức 3: 

 Hầu hết các tổ làm thiết bị d y học tự làm đều đƣợc khai thác triệt để, sử 

dụng hiệu quả cụ thể nhƣ sử dụng bảng tƣơng tác để làm mô hình động đáp ứng yêu 

cầu đổi mới nội dung phƣơng pháp d y học và nâng cao chất lƣợng giáo dục của 

nhà trƣờng [H3-3.5-06]. 

 2. Điểm mạnh  

 Phòng thiết bị đƣợc bố trí hợp lý cho nên thuận tiện cho việc TĐG viên mƣợn 

đồ dùng d y học, có tủ đựng thiết bị, đƣợc sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. 

3. Điểm y u 

 Một số thiết bị, thí nghiệm của nhà trƣờng đã xuống cấp. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

Ƣu tiên nguồn kinh phí để tăng cƣờng thêm thiết bị d y học của nhà trƣờng. 

5. Tự  ánh giá:  
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Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt  b Đạt  − − 

c Đạt c Đạt − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

Mức 1: 

  Đƣợc trang bị sách, báo, t p chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục , băng đĩa TĐG 

khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ ho t động nghiên cứu, ho t 

động d y học, các ho t động khác của nhà trƣờng; 

  Ho t động của thƣ viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nghiên cứu, ho t động 

d y học, các ho t động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; 

  Hằng năm thƣ viện đƣợc kiểm kê, bổ sung sách, báo, t p chí, bản đồ, tranh 

ảnh giáo dục , băng đĩa sách giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo. 

 Mức 2: 

 Thƣ viện của nhà trƣờng đ t Thƣ viện trƣờng học đ t chuẩn trở lên. 

 Mức 3: 

 Thƣ viện của nhà trƣờng đ t Thƣ viện trƣờng học tiên tiến trở lên; hệ thống 

máy tính của thƣ viện đƣợc kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ho t động 

d y học, các ho t động khác của cán bộ quản lý, Giáo viên , nhân viên và học sinh. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Phòng thƣ viện đƣợc trang bị kệ sách, báo, t p chí cho học sinh đọc sách, có 

tủ đựng sách, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa, sách giáo khoa, có sổ theo dõi cho mƣợn 

sách, tranh ảnh [H3-3.6-01];[H3-3.6-02]  

 Mỗi tháng thƣ viện có kế ho ch giới thiệu sách, cho học sinh kể 1 mẫu 

chuyện về tấm gƣơng tốt để học sinh noi theo, phòng thƣ viện thoáng mát, s ch sẽ, 

rộng rãi giúp cho học sinh thoải mái đọc sách. 

 Phòng thƣ viện có bàn đọc sách cho học sinh, trang bị máy vi tính có kết nối 

Internet cho học sinh và Giáo viên nghiên cứu và tìm hiểu thêm thông tin trên m ng 

giúp ích cho việc d y và học.[H3-3.6-03] ;[H3-3.6-04].  
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 Hằng năm, nhà trƣờng có kiểm kê, bổ sung sách, mua báo thiếu nhi, báo nhân 

dân, sài gòn giải phóng, mua bổ sung tranh ảnh giáo dục , sách giáo khoa đáp ứng 

yêu cầu cho học sinh học và việc d y của Giáo viên [H3-3.6-05] ;[H3-3.6-06]. 

 Mức 2: 

 Trong 5 năm vừa qua trƣờng đƣợc đánh giá là Thƣ viện đ t chuẩn [H3-3.6-

07]. 

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng chƣa đ t Thƣ viện tiên tiến, phòng thƣ viện có máy tính đƣợc kết 

nối internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ho t động d y học, các ho t động khác của 

cán bộ quản lý, Giáo viên , nhân viên và học sinh.[H3-3.6-07] ;[H3-3.6-08]  

 2. Điểm mạnh  

 Phòng thƣ viện khang trang, s ch sẽ, có phòng đọc sách Hằng năm điều có bổ 

sung sách, truyện cho học sinh, bổ sung sách giáo khoa cho Giáo viên mƣợn. 

 Phòng thƣ viện đƣợc trang trí bắt mắt, đẹp, có đèn chiếu sáng, qu t để thu h út 

học sinh đến để đọc sách. 

3. Điểm y u 

 Nhân viên phụ trách thƣ viện có nghiệp vụ còn h n chế. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 T o điều kiện để nhân viên thƣ viện tham gia các lớp tập huấn nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

* Đạt * Đạt * Đạt 

− − − − − − 

− − − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

K t luận về Tiêu chuẩn 3:  

  Nhà trƣờng có hệ thống cơ sở vật chất đủ đáp ứng cho nhu cầu học tập của 

học sinh,  trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lí, d y học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nƣớc s ch, hệ thống thoát 

nƣớc  tốt. Xây dựng môi trƣờng xanh, s ch, đẹp đảm bảo vệ sinh; làm tốt công tác 

quản lí thƣ viện, thiết bị, đồ dùng d y học. 
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 Tuy nhiên nhà trƣờng vẫn còn một số h n chế nhƣ 2 phòng học xây dựng lâu 

năm nay đã xuống cấp. chƣa có phòng học Âm nh c, phòng Tin học còn tận dụng 

phòng học văn hóa. Ý thức giữ gìn tài sản, bảo vệ cảnh quan chung của một số học 

sinh chƣa cao. 

+ Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn: 6 

+ Số tiêu chí đ t: 6 

+ Số tiêu chí kh ng đ t: 0 

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, 

Mức 2 và Mức 3: 

 Không đ t: 0/6 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: 0/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 2: 1/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 3: 5/6 tiêu chí chiếm 83 % 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣ ng, gia  ình và x  hội 

Mở   u:  

 Trong các ho t động của nhà trƣờng, sự phối kết hợp giữa nhà trƣờng với gia 

đình và xã hội đóng vai trò quan trọng. Điều này góp phần giáo dục học sinh có hiệu 

quả. Từ đó nâng cao chất lƣợng hai mặt giáo dục. Ba yếu tố nhà trƣờng – gia đình – 

xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhận thức rõ vấn đề đó, trƣờng THCS 

Phan Đình Phùng đã xây dựng chi tiết, cụ thể kế ho ch phối hợp giữa ba yếu tố trên 

nhằm giáo dục các em TĐG trở thành những con ngƣời phát triển toàn diện về đức, 

trí, thể, mỹ. Việc phối hợp đó là một trong những yếu tố góp phần t o nên thành tích 

chung cho nhà trƣờng trong những năm qua. 

Tiêu chí 4.1: Ban  ại diện cha m  học sinh 

Mức 1: 

 a) Đƣợc thành lập và ho t động theo quy định t i Điều lệ Ban đ i diện cha mẹ 

học sinh; 

 b) Có kế ho ch ho t động theo năm học; 

 c) Tổ chức thực hiện kế ho ch ho t động đúng tiến độ. 

 Mức 2: 

 Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

năm học và các ho t động giáo dục; hƣớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

chủ trƣơng chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến 

trƣờng, vận động học sinh đã bỏ học trở l i lớp. 

 Mức 3: 
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 Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đ i diện cha mẹ học sinh. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Đƣợc thành lập và ho t động theo quy định t i Điều lệ Ban đ i diện cha mẹ 

học sinh vào đầu mỗi năm học, các lớp bầu Ban đ i diện cha mẹ học sinh trong đó 

có trƣởng ban và phó ban. Các thành viên Ban đ i diện cha mẹ học sinh lớp là 

những ngƣời nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm 

lớp, Giáo viên bộ môn, nhà trƣờng và đ i diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực 

hiện các ho t động giáo dục học sinh. 

 Thông qua Đ i hội cha mẹ học sinh của các  lớp đƣợc tổ chức, Ban đ i diện 

cha mẹ học sinh trƣờng đã đƣợc thành lập theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và 

Đào t o và hƣớng dẫn của Sở Giáo dục và Đào t o, Phòng giáo dục và  Đào t o,  

ho t động theo đúng Thông tƣ số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào t o ban hành Điều lệ Ban đ i diện cha mẹ học sinh. Ban đ i diện 

cha mẹ học sinh ho t động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, 

thống nhất trong Ban đ i diện cha mẹ học sinh đƣợc ghi trong biên bản cuộc họp. 

[H4-4.1-01] 

 Ban đ i diện cha mẹ học sinh đã xây dựng qui chế ho t động và làm việc cụ 

thể và Hằng năm đƣợc phổ biến rộng rãi đến tất cả cha mẹ học sinh toàn trƣờng. 

Ban đ i diện cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trƣờng trong việc quản lí, giáo dục 

học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đ i diện cha mẹ học sinh đề Phối hợp 

với TĐGCN của lớp dể chăm sóc, quản lí, động viên học sinh tích cực tự giác học 

tập, rèn luyện đ o đức, tuân thủ nội quy của nhà trƣờng. Kiến nghị với nhà trƣờng 

t o điều kiện cho con em mình học tập và rèn luyện. 

 Trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: vào đầu 

năm học, khi kết thúc học kì, năm học [H4-4.1-02]. 

 Hằng năm, nhà trƣờng tổ chức các cuộc họp đột xuất và định kỳ vào đầu 

năm, sau học kỳ 1 và cuối năm học để trao đổi với phụ huynh về công tác giáo dục 

học sinh và để tiếp thu các ý kiến đóng góp về công tác quản lý, giáo dục học sinh 

và thực hiện giải quyết các kiến nghị hợp lý của cha mẹ học sinh.Tổ chức thực hiện 

kế ho ch ho t động theo đúng tiến độ [H4-4.1-02]. 

 Mức 2: 

 Ban đ i diện cha mẹ học sinh phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng trong việc 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các ho t động giáo dục. Hỗ trợ nhà trƣờng 

trong công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục; học sinh tham gia các hội thi, kì thi 

các cấp; khen thƣởng học sinh có thành tích trong học tập và trong các kì thi, hội thi 

khác. Kế ho ch ho t động của Ban đ i diện cha mẹ học sinh; Sổ nghị quyết của nhà 

trƣờng và nghị quyết của Hội đồng trƣờng; Biên bản họp cha mẹ học sinh; Báo cáo 

ho t động của Ban đ i diện cha mẹ học sinh; Báo cão quỹ tài chính của quỹ cha mẹ 

học sinh đầy đủ, đúng quy định [H4-4.1-03]. 
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 Ban đ i diện cha mẹ học sinh hƣớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

chủ trƣơng chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh của các khối lớp. Phối 

hợp cùng với nhà trƣờng trong việc huy động học sinh đến trƣờng, vận động học 

sinh đã bỏ học trở l i lớp. Ban đ i diện cha mẹ học sinh còn phối hợp với nhà trƣờng 

trong việc  tổ chức thực hiện về an toàn giao thông [H4-4.1-04]; [H4-4.1-05]  

 Mức 3: 

 Ban đ i diện cha mẹ học sinh phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên 

bộ môn tổ chức các ho t động giáo dục học sinh; Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm 

lớp chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh trong năm học; Tham gia giáo dục đ o 

đức học sinh, bồi dƣỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận 

động học sinh bỏ học tiếp tục trở l i học tập, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh 

khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn [H4-4.1-01]; [H4-4.1-06]  

 2. Điểm mạnh  

 Ban đ i diện cha mẹ học sinh của Nhà trƣờng ho t động theo Điều lệ Ban đ i 

diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào t o ban hành theo Thông tƣ 

55/2011/TT-BGDĐT; ho t động tích cực, nhiệt tình, dành thời gian và công sức cho 

công tác vận động học sinh ra lớp và luôn đồng hành với trƣờng trong các ho t động 

giúp đỡ, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục học sinh. 

3. Điểm y u 

 Ho t động Ban đ i diện cha mẹ học sinh chỉ dừng l i ở nhiệm vụ hỗ trợ cho 

trƣờng. Ở một số lớp ho t động Ban đ i diện cha mẹ  ho t động chƣa hiệu quả. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tiếp tục t o điều kiện cho Ban Đ i diện cha mẹ học sinh ho t 

động hiệu quả hơn, củng cố và nâng cao trách nhiệm của cha mẹ học sinh, t o mọi 

điều kiện cho Ban đ i diện cha mẹ học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền, trách 

nhiệm theo Điều lệ Ban Đ i diện cha mẹ học sinh. 

 Huy động Ban đ i diện cha mẹ học sinh tích cực đề xuất các biện pháp giáo 

dục học sinh. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 
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Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp    Đảng, chính qu ền và phối hợp 

v i các tổ chức, cá nhân c a nhà trƣ ng 

Mức 1: 

 a) Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế ho ch giáo dục của 

nhà trƣờng; 

 b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, ngành giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế ho ch giáo dục của nhà trƣờng; 

 c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định. 

 Mức 2: 

 a) Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền để t o điều kiện cho nhà trƣờng thực 

hiện phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển; 

 b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đ o đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung 

giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách m ng, công trình văn hóa; 

chăm sóc gia đình thƣơng binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách m ng, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng ở địa phƣơng. 

 Mức 3: 

 Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trƣờng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa 

phƣơng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Trong từng năm học, nhà trƣờng căn cứ vào tình hình thực tế t i đơn vị đã 

tham mƣu với cấp ủy đảng, chính quyền - Uỷ ban nhân dân xã Ea Ô, Phòng Giáo 

dục và Đào t o, UBND huyện Ea Kar trong việc phát triển nhà trƣờng cũng nhƣ xây 

dựng, sửa chữa cơ sở vật chất để phát triển nhà trƣờng trong việc thực hiện kế ho ch 

năm học [H4-4.2-01]. 

 Nhà trƣờng đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 

cộng đồng về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, ngành giáo dục; về mục 

tiêu, nội dung và kế ho ch giáo dục của trƣờng. Hằng năm nhà trƣờng thực hiện 

việc tuyên truyền đến các ban ngành đoàn thể của địa phƣơng các nội dung, kế 

ho ch thông qua các cuộc họp chi bộ, lễ khai giảng, sơ kết của nhà trƣờng. Ngoài ra 

nhà trƣờng cũng đã ký kết với Công an xã Ea Ô huyện Ea Kar trong việc gìn giữ an 

ninh trật tự trên địa bàn xã, phối hợp với xã Đoàn trong các phong trào hội diễn văn 

nghệ, hội thi, tham gia trồng cây xanh theo kế ho ch [H4-4.2-02].  

 Nhà trƣờng huy động các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng 

quy định nhƣ từ Ban Đ i diện cha mẹ học sinh thực hiện khen thƣởng học sinh giỏi, 
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học sinh có thành tích xuất sắc, thực hiện trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. Hằng năm nhận tài trợ của các m nh thƣờng quân, hội nông dân, bộ 

đội biên phòng trong việc trao học bổng cho học sinh.  

 Mức 2: 

 Hằng năm, tham mƣu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc duy trì sĩ số, 

huy động học sinh ra lớp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phân luồng học 

sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Tham mƣu với địa phƣơng về cơ sở vật chất 

hƣớng tới mục tiêu trƣờng đ t chuẩn quốc gia. 

  Nhà trƣờng phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các ho t động chăm 

sóc di tích lịch sử, cách m ng, công trình văn hóa ở địa phƣơng (Bia ghi danh liệt sĩ 

ở thôn 3B xã Ea Ô). Phối hợp với hội cựu chiến binh trong việc tuyên truyền ngày 

quân đội nhân dân Việt Nam qua đó giúp học sinh hiểu và tự hào về truyền thống vẻ 

vang của dân tộc. Từ đó, các em sẽ ra sức cố gắng học tập để xây dựng đất nƣớc 

ngày càng phát triển hơn [H4-4.2-03]  

 Mức 3: 

 Hằng năm, trƣờng phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức học nghị 

quyết, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gƣơng, đ o đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Kết hợp chi đoàn địa phƣơng trong việc tổ chức phong trào “Mừng Đảng 

mừng xuân” [H4-4.2-04]  

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa 

phƣơng trong việc xây dựng và phát triển nhà trƣờng. 

 Nhà trƣờng đã phối hợp hiệu quả với các tổ chức ban ngành, đoàn thể của địa 

phƣơng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và 

thực hiện tốt việc chăm sóc di tích lịch sử . 

3. Điểm y u 

 Huy động nguồn lực tự nguyện còn h n chế và gặp khó khăn do tình hình 

kinh tế t i địa phƣơng chƣa cao. 

 Nhà trƣờng chƣa thể hiện rõ tuyên truyền về đổi mới phƣơng pháp d y học 

của Giáo viên và các biện pháp của cha mẹ học sinh cần làm để cùng với nhà trƣờng 

giáo dục học sinh qua biên bản họp cha mẹ học sinh. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

 Nhà trƣờng tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự 

nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để góp phần xây dựng nhà trƣờng và 

môi trƣờng giáo dục ngày phát triển hơn. 

 Nhà trƣờng tiếp tục phối hợp hiệu quả với các tổ chức ban ngành, đoàn thể 

của địa phƣơng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học 

sinh và thực hiện tốt việc chăm sóc di tích lịch sử. 
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 Nhà trƣờng triển khai đến Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền về đổi mới 

phƣơng pháp d y học của Giáo viên và các biện pháp của cha mẹ học sinh cần làm 

để cùng với nhà trƣờng giáo dục học sinh trong các lần họp cha mẹ học sinh định 

kỳ. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

K t luận về Tiêu chuẩn 4: 

 Nhà trƣờng duy trì thƣờng xuyên, có hiệu quả mối quan hệ giữa nhà trƣờng 

với gia đình và xã hội. Trong các năm học, Ban đ i diện cha mẹ học sinh lớp và Ban 

đ i diện cha mẹ học sinh trƣờng đã đƣợc thành lập và ho t động có hiệu quả. Trong 

quá trình lãnh chỉ đ o, Hiệu trƣởng đã chủ động tham mƣu với cấp ủy Đảng, chính 

quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phƣơng để huy động các 

nguồn lực xây dựng nhà trƣờng và môi trƣờng giáo dục. Chú ý đến công tác đền ơn 

đáp nghĩa và giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử của địa phƣơng. Tuy nhiên 

việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và việc tuyên truyền trong cộng đồng để làm 

tốt công tác giáo dục học sinh còn ít, hiệu quả mang l i chƣa cao. 

+ Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn: 2 

+ Số tiêu chí đ t: 2 

+ Số tiêu chí kh ng đ t: 0 

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, 

Mức 2 và Mức 3: 

 Không đ t: 0/2 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: 0/2  tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 2: 0/2  tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 3: 2/2  tiêu chí chiếm 100 % 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt  ộng giáo dục và k t quả giáo dục 

Mở   u:  

 Ho t động giáo dục và kết quả giáo dục là một tiêu chuẩn quan trọng hàng 

đầu, chính vì vậy trong những năm qua trƣờng THCS Phan Đình Phùng luôn chú ý 
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đến việc thực hiện đúng chƣơng trình giáo dục, kế ho ch d y học của Bộ Giáo dục 

và Đào t o, đồng thời trƣờng cũng thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những quy định 

về chuyên môn mà Sở Giáo dục và Đào t o tỉnh Đắk Lắk, Phòng Giáo dục và Đào 

t o huyện Ea Kar chỉ đ o. Nhờ có sự nỗ lực của tập thể cán bộ, Giáo viên cũng nhƣ 

sự cố gắng của các em học sinh mà các ho t động giáo dục của nhà trƣờng đã đƣợc 

thực hiện một cách nghiêm túc, đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục. 

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

Mức 1: 

 a) Tổ chức d y học đúng, đủ các môn học và các ho t động giáo dục theo quy 

định, đảm bảo mục tiêu giáo dục; 

 b) Vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật d y học, tổ chức ho t động d y học 

đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tƣợng học sinh và điều kiện nhà 

trƣờng; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, năng cao khả năng làm việc theo nhóm và 

rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 

 c) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đa d ng đảm bảo khách quan và 

hiệu quả. 

 Mức 2: 

 a) Thực hiện đúng chƣơng trình, kế ho ch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lƣợng, phƣơng pháp, hình thức d y học phù hợp với từng đối tƣợng và đáp ứng yêu 

cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

 b) Phát hiện và bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ đ o học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rèn luyện. 

 Mức 3: 

 Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện 

pháp, giải pháp tổ chức các ho t động giáo dục nhằm nâng cao chất lƣợng d y học 

của Giáo viên, học sinh. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Hằng năm, Nhà trƣờng thực hiện đúng kế ho ch thời gian của năm học, học 

kỳ I học 19 tuần, học kỳ II học 18 tuần; Tổ chức d y học đúng, đủ các môn học và 

các ho t động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục. Tất cả các Giáo viên đều xây 

dựng và thực hiện theo kế ho ch giảng d y theo đúng phân phối chƣơng trình [H2-

2.2-01] ; [H1-1.8-01]. 

  Hằng năm, Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng nhà trƣờng chỉ đ o Giáo viên vận 

dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật d y học, tổ chức ho t động d y học đảm bảo mục 

tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tƣợng học sinh và điều kiện nhà trƣờng. 
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 Trong quá trình giảng d y, Giáo viên bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, nâng 

cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn cho học sinh [H5-5.1-04]. 

 Nhà trƣờng có các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo khách quan 

và hiệu quả nhƣng chƣa đa d ng [H5-5.1-03]. 

 Mức 2: 

 Định kỳ, cán bộ quản lý kiểm tra việc thực hiện kế ho ch giảng d y của Giáo 

viên qua sổ đầu bài, sổ báo giảng, dự giờ và qua kiểm tra vở của học sinh để đảm 

bảo thực hiện đúng chƣơng trình, kế ho ch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lƣợng, 

phƣơng pháp, hình thức d y học phù hợp với từng đối tƣợng và đáp ứng yêu cầu, 

khả năng nhận thức học sinh [H5-5.1-02].  

 Đầu năm học, Hiệu trƣởng chỉ đ o các tổ chuyên môn xây dựng kế ho ch và 

thực hiện bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ đ o học sinh gặp khó khăn trong 

học tập, rèn luyện [H5-5.1-05]. 

 Mức 3: 

 Hằng năm, Nhà trƣờng thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác 

động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các ho t động giáo dục nhằm nâng cao 

chất lƣợng giảng d y của Giáo viên và học tập của học sinh [H5-5.1-06]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng đã xây dựng các kế ho ch Tổ chức d y học đúng, đủ các môn học 

và các ho t động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục . 

 Vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật d y học, tổ chức ho t động d y học đảm 

bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tƣợng học sinh và điều kiện nhà 

trƣờng. 

 Trong quá trình giảng d y, Giáo viên bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, nâng 

cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn. 

 Thực hiện bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ đ o học sinh gặp khó khăn 

trong học tập, rèn luyện. 

3. Điểm y u 

 Hình thức tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh của nhà trƣờng chƣa 

đa d ng. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tiếp tục d y học đúng đủ các môn học và các ho t động giáo dục  

 Vận dụng tốt các phƣơng pháp d y học tích cực vào giảng d y. 

 Trong năm học 2019-2020, nhà trƣờng sẽ tổ chức các hình thức kiểm tra, 

đánh giá học sinh đa d ng hơn: Ho t động trải nghiệm sáng t o, d y học theo dự án. 
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5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt  ộng giáo dục cho học sinh c  hoàn cảnh kh  

khăn, học sinh c  năng khi u, học sinh gặp kh  khăn trong học tập và rèn 

lu ện 

Mức 1: 

 a) Có kế ho ch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

 b) Tổ chức thực hiện kế ho ch ho t động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

 c) Hằng năm rà soát, đánh giá các ho t động giáo dục học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. 

 Mức 2: 

 Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó 

khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục theo kế ho ch giáo 

dục . 

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật đƣợc 

cấp có thẩm quyền ghi nhận. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Hằng năm nhà trƣờng đều xây dựng kế ho ch giáo dục cho học  sinh có  hoàn 

cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập  và rèn 

luyện [H5-5.1-05]. 

 Hiệu trƣởng nhà trƣờng triển khai kế ho ch giáo dục học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập đến toàn cán 

bộ quản lý, Giáo viên, công nhân viên nhà tƣờng. Từ đó các tổ chuyên môn thực 
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hiện việc chọn học sinh bồi dƣỡng học sinh giỏi, phụ đ o học sinh gặp khó khăn 

trong học tập, rèn luyện đ t hiệu quả cao [H5-5.2-02]. 

 Hằng năm, nhà trƣờng rà soát, đánh giá các ho t động giáo dục học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập 

và rèn luyện [H5-5.2-03]. 

 Mức 2: 

 Ngay từ đầu năm học thông qua việc rà soát chất lƣợng học sinh đầu năm, 

Giáo viên chủ nhiệm của các lớp nắm bắt từng đối tƣợng học sinh trong lớp, có kiến 

nghị với nhà trƣờng cũng nhƣ tổ chuyên môn để có kế ho ch phân công Giáo viên 

bồi dƣỡng và phụ đ o học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập 

và rèn luyện đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục theo kế ho ch giáo dục [H5-5.2-04]. 

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng thƣờng xuyên tổ chức các ho t động văn hóa, văn nghệ: các câu 

l c bộ của bộ môn, các chủ đề về thầy cô; cha mẹ; quê hƣơng; truyền thống dân tộc, 

thể thao: bóng đá, bóng bàn, ch y việt dã, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, cờ tƣớng…, 

trò chơi dân gian: hóa trang chị Hằng chú Cuội…, sinh ho t tập thể cho học sinh 

trong các dịp lễ lớn trong năm nhƣ: Khai giảng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 

tết Nguyên đán, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản… Hằng năm, Phòng 

Giáo dục và Đào t o, Trung tâm Thể dục thể thao huyện Ea Kar và tỉnh Đắk Lắk tổ 

chức các cuộc hội thi: Hội khoẻ Phù Đổng, văn nghệ, lễ hội dân gian, nhà trƣờng 

đều tích cực tham gia đầy đủ và đ t đƣợc một vài huy chƣơng vàng, b c và đồng cấp 

huyện và cấp tỉnh [H5-5.2-05]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng tổ chức thực hiện kế ho ch ho t động giáo dục cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập 

và rèn luyện đ t hiệu quả. Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh các môn văn hóa 

có nhiều học sinh đ t giải. 

3. Điểm y u 

 Kết quả các hội thi thể thao cấp huyện cấp tỉnh chƣa đ t hiệu quả cao. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng. 

 Nhà trƣờng tiếp tục t o điều kiện giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn có 

học bổng để nâng cao chất lƣợng học tập. T o mọi điều kiện thuận lợi cho các em có 

năng khiếu phát huy hết khả năng của mình học tập và rèn luyện. 

 Nhà trƣờng chú trọng bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu về văn nghệ, thể 

thao, để tham gia hội thi đ t giải cấp tỉnh. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t Chỉ báo Đ t/ Không đ t Chỉ báo Đ t/ Không 
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(Nếu có) (Nếu có) đ t 

a Đạt * Đạt * Đạt 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục   a phƣơng theo qu    nh 

Mức 1: 

 a) Nội dung giáo dục địa phƣơng cho học sinh đƣợc thực hiện theo kế ho ch; 

 b) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh về nội dung giáo dục địa phƣơng 

đảm bảo khách quan và hiệu quả; 

 c) Hằng năm, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung 

giáo dục địa phƣơng. 

 Mức 2: 

 Nội dung giáo dục địa phƣơng phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận 

với thực tiễn. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Nhà trƣờng thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục địa phƣơng theo quy định 

t i công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào t o và các tài liệu 

địa phƣơng của Sở Giáo dục và Đào t o đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 

Âm nh c góp phần đảm bảo mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn cuộc 

sống, giáo dục địa phƣơng [H5-5.3-01]. 

 Hằng năm, nhà trƣờng đều thực hiện việc kiểm tra và đánh giá các nội dung 

giáo dục địa phƣơng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào t o [H5-5.3-02]. 

  Mỗi năm học, nhà trƣờng thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu mới 

thiết thực với tình hình thực tế của xã Ea Ô, huyện Ea Kar để điều chỉnh nội dung 

giáo dục địa phƣơng phù hợp trong giảng d y [H2-2.4-02]. 

 Mức 2: 

 Nội dung giáo dục địa phƣơng phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận 

với thực tiễn. Tuy nhiên chƣa có giáo trình hƣớng dẫn cách tổ chức các ho t động 

d y học chung của tỉnh Đắk Lắk [H5-5.3-04]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng thực hiện nội dung giáo dục địa phƣơng lồng ghép trong các tiết 

giảng d y đảm bảo theo khung phân phối chƣơng trình của Bộ Giáo dục và Đào t o, 
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hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình địa phƣơng theo các văn bản hƣớng dẫn và tài 

liệu của Sở Giáo dục và Đào t o Đắk Lắk. 

3. Điểm y u 

 giáo dục chƣơng trình địa phƣơng còn h n chế trong việc sƣu tập hình ảnh tƣ 

liệu liên quan đến các nội dung giáo dục địa phƣơng. 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Lãnh đ o nhà trƣờng tiếp tục chỉ đ o cho Giáo viên thƣờng xuyên cập nhật 

nội dung giáo dục địa phƣơng trong giáo án cho phù hợp với thực tiễn. 

 Lãnh đ o nhà trƣờng khuyến khích Giáo viên và học sinh sƣu tầm bổ sung 

các tƣ liệu, tranh ảnh, bản đồ về địa phƣơng để nâng cao hiệu quả bài học. 

 Nhà trƣờng tăng cƣờng việc rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều 

chỉnh nội dung giáo dục địa phƣơng Hằng năm. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt * Đạt − − 

b Đạt − − − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 

Tiêu chí 5.4: Các hoạt  ộng trải nghiệm và hƣ ng nghiệp 

Mức 1: 

 a) Có kế ho ch tổ chức các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp theo quy 

định và phù hợp với điều kiện của nhà trƣờng; 

 b) Tổ chức đƣợc các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp theo kế ho ch; 

 c) Phân công, huy động Giáo viên, nhân viên trong nhà trƣờng tham gia các 

ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp. 

 Mức 2: 

 a)  Tổ chức đƣợc các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp với các hình thức 

phong phú phù hợp học sinh và đ t kết quả thiết thực; 

 b)  Định kỳ rà soát, đánh giá kế ho ch tổ chức các ho t động trải nghiệm, 

hƣớng nghiệp. 

 1. Mô tả hiện trạng 
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Mức 1: 

 Nhà trƣờng quy định trong từng năm học các môn học đề ra kế ho ch thực 

hiện tiết ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp có thể thực hiện học kì I hoặc học kì 

II tùy theo đặc thù của bộ môn [H5-5.4-01]; [H5-5.4-02]. 

 Nhà trƣờng tổ chức thực hiện ho t động, tiết trải nghiệm, hƣớng nghiệp theo 

kế ho ch cụ thể của từng bộ môn. Phối hợp với các trƣờng THPT, Trung cấp giáo 

dục hƣớng nghiệp các ngành nghề cho học sinh khối 9 phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng giúp các em định hƣớng đƣợc nghề nghiệp sau 

khi tốt học Trung học cơ sở [H5-5.4-01]. 

  Hiệu trƣởng nhà trƣờng có phân công, huy động Giáo viên chủ nhiệm, Giáo 

viên bộ môn, nhân viên tham gia các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp với học 

sinh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trƣờng [H5-5.4-01].  

 Mức 2: 

 Nhà trƣờng tiến hành tổ chức các ho t động trải nghiệm trong hoặc ngoài nhà 

trƣờng: Thăm quan Nhà Đày Ban Mê Thuột, Thăm quan trƣờng b n.... 

 Ho t động hƣớng nghiệp: Phối hợp với các trƣờng THPT, trung tâm GDTX, 

Trung cấp nghề tƣ vấn nghề nghiệp cho học sinh, tổ chức cho các em tham quan các 

khu công nghiệp, các xƣởng d y nghề, ... giúp các em có định hƣớng hƣớng, chọn 

lựa nghề nghiệp phù hợp cho tƣơng lai.  

  Hằng năm, nhà trƣờng đều tiến hành rà soát và đánh giá kế ho ch tổ việc tổ 

chức các ho t động trải nghiệm, hƣớng nghiệp, rút kinh nghiệm trong quá trình tiến 

hành [H5-5.4-03]. 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng đã xây dựng kế ho ch ho t động trải nghiệm sáng t o, tổ chức  

thực hiện các họat động trải nghiệm sáng t o theo kế ho ch đề ra. Trên cơ sở Căn cứ 

Kế ho ch số 79/SGDĐT – GDTrH, ngày 21/11/2018 của Sở GD & ĐT, về việc tổ 

chức ho t động trải nghiệm sáng t o trong các trƣờng trung học; Thực hiện Công 

văn số: 27/CV - PGDĐT ngày 10 tháng 01  năm 2018 của Phòng GD& ĐT Ea Kar 

về việc triển khai kế ho ch tổ chức ho t động trải nghiệm sáng t o trong các trƣờng 

trung học , nhà trƣờng đã xho giáo viên từng nhóm bộ môn lựa chọn nội dung ho t 

động trải nghiệm sáng t o phù hợp với bộ môn, đặc điểm tình hình học sinh, của nhà 

trƣờng và địa phƣơng. Về ho t động hƣớng nghiệp: nhà trƣờng Hằng năm tổ chức 

học nghề phổ thông cho học sinh khối. Nội dung d y nghề phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, của nhà trƣờng. 

 Nhà trƣờng phối hợp với các trƣờng THPT, trƣờng Cao đẳng, trung cấp đào 

t o nghề tƣ vấn, định hƣớng nghề nghiệp giúp học sinh xác định đƣợc việc học tập 

chƣơng trình phổ thông hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. 

3. Điểm y u 

 Nội dung ho t động trải nghiệm sáng t o chƣa thật phong phú. 
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 Học sinh tham gia học ở các trƣờng d y nghề chƣa nhiểu 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tiếp tục chỉ đ o các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, nhóm bộ 

môn xây dựng kế ho ch, lựa chọn nội dung ho t động trải nghiệm sáng t o phong 

phú hơn, hiệu quả hơn. 

 Nhà trƣờng tiếp tục tăng cƣờng sự phối kết hợp với các trƣờng THPT, trƣờng 

Cao đẳng, trung cấp đào t o nghề nâng cao chất lƣợng các buổi tƣ vấn, định hƣớng 

nghề nghiệp giúp học sinh có đƣợc định hƣớng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp 

THCS. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt − − 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt  

Đ t mức 2 

Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh 

Mức 1: 

 a) Có kế ho ch định hƣớng giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ 

năng sống phù hợp với khả năng học tập của học sinh, điều kiện nhà trƣờng và địa 

phƣơng; 

 b) Quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành 

pháp luật cho học sinh có chuyển biến tích cực thông qua các ho t động giáo dục; 

 c) Đ o đức, lối sống của học sinh từng bƣớc đƣợc hình thành, phát triển phù 

hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phƣơng và tuyền thống văn hóa dân tộc 

Việt Nam. 

 Mức 2: 

 a)  Hƣớng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; 

 b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bƣớc hình 

thành và phát triển. 

 Mức 3: 

 Bƣớc đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo ngƣời 

hƣớng dẫn, chuyên gia khoa học và ngƣời giám sát chỉ dẫn. 
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 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

 Hằng năm, Nhà trƣờng có kế ho ch định hƣớng giáo dục học sinh hình thành, 

phát triển các kỹ năng sống phù hợp với khả năng tiếp thu, nhận thức học tập của 

học sinh, phù hợp với điều kiện của nhà trƣờng và địa phƣơng xã Ea Ô, huyện Ea 

Kar [H5-5.5-01]; [H5-5.5-03]  

  Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trƣờng, ngoài việc lồng 

ghép vào các môn học hàng ngày, ho t động ngoài giờ lên lớp là một trong những 

con đƣờng giáo dục có hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

Ngoài ra, nhà trƣờng còn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật dƣới sân cờ để 

trang bị những kiến thức pháp luật có liên quan đến đời sống, học tập của học sinh 

góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; mời báo cáo 

viên tuyên truyền luật giao thông cho học sinh để từ đó giáo dục ý thức chấp hành 

luật giao thông, cách tự phòng tránh tai n n giao thông. Đặc biệt các em đã hƣởng 

ứng tốt việc chấp hành luật giao thông và tham gia thi An toàn giao thông đ t kết 

quả cao. Nhà trƣờng tổ chức d y bơi, tuyên truyền phòng chống thiên tai rủi ro cho 

học sinh để giúp các em phòng chống đuối nƣớc và các tai n n thƣơng tích khác; 

mời báo các viên tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy thoát n n khi xảy 

ra cháy nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức và kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, 

thoát n n cho học sinh... [H5-5.5-02]. 

 Xây dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trƣờng, bằng 

nhiều hình thức khác nhau, nhà trƣờng thƣờng xuyên tổ chức "Kể chuyện về Bác 

Hồ" vào các buổi sinh ho t đầu tuần; tổ chức cho các em đi tham quan các di tích 

lịch sử ở địa phƣơng tham gia các ho t động dọn vệ sinh bảo vệ môi trƣờng, tổ chức 

các ho t động quyên góp ủng hộ b n nghèo, b n bị bệnh nặng... Đồng thời xây dựng 

tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm cho các em. Việc chú trọng giáo dục kỹ năng 

sống của nhà trƣờng thông qua ho t động giáo dục ngoài giờ lên lớp, d y kỹ năng 

sống theo các chủ đề khác nhau đã giúp học sinh hỉnh thành và phát triển tinh thần 

đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, học sinh nỗ lực tiếp thu 

bài giảng và tìm tòi những kiến thức liên quan đến bài học để liên hệ áp dụng vào 

thực tiễn, qua đó phát huy tình cảm thái độ ứng xử của học sinh phù hợp với những 

truyền thống văn hóa Việt Nam. 

 Mức 2: 

 Thông qua các ho t động giáo dục kỹ năng sống học sinh sẽ tự hình thành kỹ 

năng tự kiểm tra đánh giá: xác định đƣợc mục tiêu, nội dung bài học; xác định các 

nội dung liên quan trong các tài liệu tham khảo, tái hiện những kiến thức liên quan 

đã đƣợc nghe giảng; xây dựng dàn ý bài học; làm bài tập theo yêu cầu; dự kiến các 

câu hỏi và trả lời; trình bày trƣớc nhóm (lớp), trao đổi thảo luận với b n bè; kiểm 

tra, điều chỉnh, bổ sung những nội dung chƣa phù hợp 
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  Học sinh biết cách giao tiếp ứng xử biết điều chỉnh, quản lý cảm xúc trong 

môi trƣờng học đƣờng, với bố mẹ, ngƣời lớn tuổi; có thể tự phục vụ bản thân trong 

cuộc sống, biết quản lý thời gian học tập và sinh ho t có hiệu quả.  

 Mức 3: 

 Thông qua các ho t động giáo dục Kỹ năng sống một số học sinh bƣớc đầu 

có khả năng nghiện cứu khoa học, công nghệ theo ngƣời hƣớng dẫn, chuyên gia 

khoa học và ngƣời giám sát. Tuy nhiên tỉ lệ học sinh có khả năng nghiên cứu khoa 

học, công nghệ còn thấp 

 2. Điểm mạnh  

 Nhà trƣờng có cơ sở vật chất và điều kiện để d y kỹ năng sống thực hiện đầy 

đủ và có hiệu quả các nội dung giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các các 

môn học trên lớp, trong các ho t động ngo i khóa và ho t động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp theo chủ điểm hằng tháng của Bộ Giáo dục và Đào t o và kế ho ch của nhà 

trƣờng. 

 Học sinh đƣợc giáo dục về kỹ năng sống thông qua học tập trong các chƣơng 

trình chính khoá và rèn luyện trong các ho t động xã hội theo kế ho ch của nhà 

trƣờng. 

 Chƣơng trình giáo dục về kỹ năng sống đƣợc tích hợp trong các môn học trên 

lớp và lồng ghép trong các ho t động của nhà trƣờng 

3. Điểm y u 

 Nhà trƣờng có tỉ lệ học sinh có khả năng đáp ứng nghiên cứu khoa học, công 

nghệ còn thấp 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

 Nhà trƣờng phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội đoàn 

thể trong và ngoài Nhà trƣờng để giáo dục học sinh tốt hơn về kỹ năng sống phù 

hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phƣơng và truyền thống văn hóa Việt 

Nam. 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt * Đạt 

b Đạt b Đạt − − 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 
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Tiêu chí 5.6: K t quả giáo dục  

Mức 1: 

 a) Kết quả học lực, h nh kiểm học sinh đ t yêu cầu theo kế ho ch của nhà 

trƣờng; 

 b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đ t yêu cầu theo kế ho ch của nhà 

trƣờng; 

 c) Định hƣớng phân luồng cho học sinh đ t yêu cầu theo kế ho ch của nhà 

trƣờng. 

 Mức 2: 

 a)  Kết quả học lực, h nh kiểm của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; 

 b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. 

 Mức 3: 

 a) Kết quả học lực, h nh kiểm của học sinh: - Tỷ lệ học sinh xếp lo i giỏi của 

trƣờng thuộc vùng khó khăn: Đ t ít nhất 05% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc 

cấp trung học cơ sở), trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 

20% đối với trƣờng chuyên. - Tỷ lệ học sinh xếp lo i giỏi của trƣờng thuộc các vùng 

còn l i: Đ t ít nhất 10% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 

trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 25% đối với trƣờng 

chuyên. - Tỷ lệ học sinh xếp lo i khá của trƣờng thuộc vùng khó khăn: Đ t ít nhất 

30% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 20% đối với trƣờng 

trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 55% đối với trƣờng chuyên. 

- Tỷ lệ học sinh xếp lo i khá của trƣờng thuộc các vùng còn l i: Đ t ít nhất 35% đối 

với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 25% đối với trƣờng trung 

học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 60% đối với trƣờng chuyên. - Tỷ 

lệ học sinh xếp lo i yếu, kém của trƣờng thuộc vùng khó khăn: không quá 10% đối 

với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trƣờng trung học phổ 

thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trƣờng chuyên không có học sinh yếu, kém. - 

Tỷ lệ học sinh xếp lo i yếu, kém của trƣờng thuộc các vùng còn l i: không quá 05% 

đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở) và trƣờng trung học phổ 

thông (hoặc cấp trung học phổ thông), trƣờng chuyên không có học sinh yếu, kém. - 

Đối với nhà trƣờng có lớp tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình lớp học 

đ t 95%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đ t ít nhất 90%, đối 

với trƣờng thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đ t ít nhất 80%; 

các trẻ em 11 tuổi còn l i đều đang học các lớp tiểu học. - Tỷ lệ học sinh xếp lo i 

h nh kiểm khá, tốt đ t ít nhất 90% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung 

học cơ sở), trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 98% đối 

với trƣờng chuyên; 
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 b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lƣu ban: - Vùng khó khăn: Không quá 03% học 

sinh bỏ học, không quá 05% học sinh lƣu ban; trƣờng chuyên không có học sinh lƣu 

ban và học sinh bỏ học. - Các vùng còn l i: Không quá 01% học sinh bỏ học, không 

quá 02% học sinh lƣu ban; trƣờng chuyên không có học sinh lƣu ban và học sinh bỏ 

học. 

 1. Mô tả hiện trạng 

Mức 1: 

  Liên tục 5 năm học qua, tỉ lệ học sinh lên lớp trên 98%. Kết quả học lực, 

h nh kiểm học sinh đ t yêu cầu theo kế ho ch của nhà trƣờng  

  Hằng năm, học sinh khối 9 đều đ t tốt nghiệp trung học cơ sở 99%, đ t yêu 

cầu theo kế ho ch của nhà trƣờng [H5-5.6-01]  

  Hằng năm nhà trƣờng đều định hƣớng, hƣớng nghiệp, phân luồng cho học 

sinh theo học nghề t i các Trung tâm GDTX , Trung cấp nghề, Trung tâm d y nghề 

trên 15% đ t đƣợc kế ho ch của nhà trƣờng [H5-5.6-02]  

 Mức 2: 

 Trong 05 năm, Nhà trƣờng đ t kết quả giáo dục về học lực của học sinh có 

chuyển biến tích cực nhƣng h nh kiểm của học sinh chƣa ổn định  

 Trong 05 năm, Nhà trƣờng đ t tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển 

biến tích cực  

 Mức 3: 

 Nhà trƣờng thực hiện những biện pháp tích cực, cùng với sự phối hợp chặt 

chẽ của cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự phấn đấu, tu dƣỡng, rèn luyện của học sinh 

nên Hằng năm, nhà trƣờng có tỷ lệ xếp lo i học lực của học sinh toàn trƣờng đ t lo i 

giỏi trên 12%, lo i khá trên 40 %, lo i yếu kém dƣới 5%  

 Hằng năm, nhà trƣờng có tỷ lệ học sinh lƣu ban dƣới 2%; tỷ lệ bỏ học dƣới 

1.2% [H5-5.6-03]  

 2. Điểm mạnh  

 Kết quả xếp lo i về học lực của học sinh các khối lớp đều đáp ứng đƣợc mục 

tiêu giáo dục của cấp học, chỉ tiêu của Phòng GD&ĐT và nhà trƣờng đề ra. Nhà 

trƣờng luôn duy trì đƣợc đội tuyển học sinh giỏi theo kế ho ch của  nhà trƣờng và 

Phòng GD&ĐT huyện Ea Kar. Học sinh lên lớp và tốt nghiệp đ t chỉ tiêu đăng kí. 

3. Điểm y u 

 Số lƣợng học sinh đ t giải trong các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh chƣa cao cho 

dù tỉ lệ học sinh khá giỏi của trƣờng đã đảm bảo so với yêu cầu đề ra. 

  4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng 

 Nhà trƣờng tăng cƣờng công tác phối kết hợp giữa nhà trƣờng, gia đình, xã 

hội để giáo dục những học sinh chƣa đáp ứng tốt về h nh kiểm. 



75 

 

 

5. Tự  ánh giá:  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Chỉ báo Đ t/ Không đ t 
Chỉ báo 

(Nếu có) 
Đ t/ Không đ t 

Chỉ báo 

(Nếu có) 

Đ t/ Không 

đ t 

a Đạt a Đạt a Đạt 

b Đạt b Đạt b Đạt 

c Đạt − − − − 

Đạt Đạt Đạt 

Đ t mức 3 

K t luận về Tiêu chuẩn 5:  

 Ho t động giảng d y và học tập của nhà trƣờng có nền nếp, phần lớn học sinh 

có ý thức học tập. Phong trào học sinh giỏi, phụ đ o học sinh yếu kém luôn đƣợc 

duy trì tốt và có hiệu quả. Nhà trƣờng thƣờng xuyên tổ chức các ho t động ngoài giờ 

chào mừng các ngày kỉ niệm, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Công tác giáo dục thể 

chất và y tế học đƣờng đƣợc chú trọng. 

Kết quả đánh giá xếp lo i học lực và h nh kiểm của học sinh đáp ứng đƣợc 

mục tiêu giáo dục cấp THCS. Kết quả ho t động giáo dục nghề phổ thông và ho t 

động giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh trong trƣờng đáp ứng đƣợc yêu cầu quy 

định.Tuy nhiên, bên c nh đó nhà trƣờng còn có một số h n chế cần khắc phục nhƣ 

tình tr ng học sinh vi ph m nội quy vẫn còn, một số Giáo viên chƣa nhiệt tình trong 

công tác giảng d y và các ho t động phong trào. Những việc làm đó cần có biện 

pháp xử lí thích hợp để nhà trƣờng ngày càng hoàn thiện hơn. 

+ Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn: 6 

+ Số tiêu chí đ t: 6 

+ Số tiêu chí kh ng đ t: 0 

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, 

Mức 2 và Mức 3: 

 Không đ t: 0/6 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: 0/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 2: 2/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 3: 4/6  tiêu chí chiếm 67 % 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4 

Tiêu chí 1: Kế ho ch giáo dục của nhà trƣờng có những nội dung đƣợc tham 

khảo chƣơng trình giáo dục tiên tiến của các nƣớc trong khu vực và thế giới theo 

quy định, phù hợp và góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục. 
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1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t 

Tiêu chí 2: Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của 

nhà trƣờng, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t 

Tiêu chí 3: Nhà trƣờng t i địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải 

quyết những vấn đề thực tiễn. Nhà trƣờng các vùng còn l i có học sinh tham gia 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải 

quyết những vấn đề thực tiễn đƣợc cấp thẩm quyền ghi nhận. 

1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t 

Tiêu chí 4: Thƣ viện có hệ thống h  tầng công nghệ thông tin hiện đ i phù 

hợp với tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thƣ viện có kết nối Internet băng 

thông rộng, có m ng không dây, đáp ứng yêu cầu các ho t động của nhà trƣờng; có 

nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các ho t động 

nhà trƣờng. 

1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t 

Tiêu chí 5: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng 

hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phƣơng hƣớng, chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng. 
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1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t  

Tiêu chí 6: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng có 

ít nhất 02 năm có kết quả giáo dục, các ho t động khác của nhà trƣờng vƣợt trội so 

với các trƣờng có điều kiện kinh tế - xã hội tƣơng đồng, đƣợc các cấp thẩm quyền 

và công đồng ghi nhận. 

1. Mô tả hiện trạng 

2. Điểm mạnh 

3. Điểm y u 

4. K  hoạch cải ti n chất lƣợng  

5. Tự  ánh giá: Không đ t 

K t luận:  

- Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 4: 

 Không đ t: 6/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t: 0/6 tiêu chí chiếm 0 % 

Ph n III. KẾT LUẬN CHUNG 

+ Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 1, Mức 2 

và Mức 3: 

 Không đ t: 0/28 tiêu chí chiếm 0 % 

 Đ t Mức 1: (0/28)  tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 2: (8/28)  tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t Mức 3: (20/28)  tiêu chí chiếm 71 % 

+ Số lƣợng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đ t và không đ t Mức 4: 

 Không đ t: 6/6 tiêu chí chiếm 100 % 

 Đ t: 0/6 tiêu chí chiếm 0 % 

 Báo cáo tự đánh giá là kết quả lao động hết sức nghiêm túc, khoa học của tập 

thể cán bộ, Giáo viên , nhân viên, nhất là các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, 

các nhóm chuyên trách và nhóm thƣ ký. Từ thực tế đ t đƣợc và hệ thống minh 

chứng đã có, đối chiếu với Điều lệ trƣờng phổ thông và các văn bản chỉ đ o của 

ngành, đặc biệt là thông tƣ số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào t o, ban hành Quy định về kiểm định chất lƣợng 
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giáo dục và công nhận đ t chuẩn quốc gia đối với trƣờng trung học cơ sở, trƣờng 

trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học. 

 Quá trình đánh giá đã giúp nhà trƣờng nhận thức rõ hơn về những điểm 

m nh, điểm yếu cũng nhƣ xác định đƣợc các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao 

chất lƣợng của từng tiêu chí; góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện. 

 Căn cứ vào mục 2 và mục 3 điều 31 của  thông tƣ số 18/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào t o, ban hành Quy 

định về kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đ t chuẩn quốc gia đối với 

trƣờng trung học cơ sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều 

cấp học thì trƣờng THCS Phan Đình Phùng huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk đ t cấp độ 

3. 

  Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và công nhận trƣờng 

THCS Phan Đình Phùng đ t tiêu chuẩn chất lƣợng giáo dục. 

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm 

định chất lƣợng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thƣờng xuyên 

của BGD&ĐT. trƣờng THCS Phan Đình Phùng tự đánh giá đ t tiêu chuẩn chất 

lƣợng giáo dục cấp độ 3 và đ t mức độ 2 trƣờng chuẩn Quốc Gia. 

Ea Kar , ngày 25 tháng 05 năm 2020 

  HIỆU TRƢỞNG 
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Ph n IV 

PHỤ LỤC 

 

 


