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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A 

 

Số :  208  /KH- CMA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Chương Mỹ, ngày 18  tháng 9 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  

NĂM HỌC 2017 - 2018 

 

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, 

phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành  chương trình  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT; 

Căn cứ Công văn số 4275/SGD&ĐT-TCCB ngày 10/11/2016 của Sở Giáo 

dục & Đào tạo Hà Nội  về hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên 

hàng năm đối với cán bộ quản lý và giáo viên; 

Căn cứ Công văn số 2754/SGD &ĐT-GDPT ngày 22/8/2017  của Sở Giáo 

dục & Đào tạo Hà Nội  về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THPT Chương Mỹ A,  

Trường THPT Chương Mỹ A xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 

(BDTX) năm học 2017-2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

-  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh 

giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo 

viên của nhà trường. 

- Cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) BDTX để cập nhật kiến thức về 

chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, 

phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu 

cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát 

triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 

-  CBQL và giáo viên tham gia BDTX chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho thi 

nâng hạng viên chức. 

- Cán bộ, giáo viên coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi 

dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng với yêu cầu hiện nay. 

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG. 

 Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường. 
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III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG. 

1. NỘI DUNG BẮT BUỘC: 

1.1. Nội dung 1: Thời lượng: 30 tiết/năm học.  

     Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT của 

BGDĐT: Các nội dung bồi dưỡng về chính trị hè, thời sự, Nghị quyết, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan điểm, đường lối phát triển 

GDĐT; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và GDĐT giai đoạn 2015-2020; Chỉ 

thị, Quyết định của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo việc 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018. 

Nội dung 
Hình thức 

học 
Mục tiêu cần đạt  

Hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ Giáo 

dục Trung học năm 

học 2017-2018 
Tập trung, 

tự học 

- Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể 

của Giáo dục Trung học năm học 2017-2018. 

- Xây dựng được kế hoạch cá nhân dựa trên hướng dẫn 

thực hiện NVNH của BGD, HD thực hiện KH của 

trường, của tổ. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. 

Học tập NQTW4 

Khóa XII, Chỉ thị 

05-CT/TW ngày 15 

tháng 5 năm 

2016 của Bộ Chính 

trị 

Tập trung, 

tự học 

- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện về tư tưởng, 

tấm gương đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống và 

công việc của bản thân. 

- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ 

lợi cá nhân, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự 

diễn biến" “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

Giáo dục các vấn đề 

liên quan đến an 

ninh biển đảo 

Tập trung, 

tự học 

- Cập nhật các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh 

biển đảo. 

- Vận dụng trong dạy học các bộ môn có liên quan. 

- Vận dụng trong tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động 

ngoài giờ lên lớp. 

- Có được chuyển biến nhận thức về chủ quyền biển đảo 

của Việt Nam và tình yêu đối với quê hương, đất nước sau 

khi học tập. 

- Có ý thức bảo vệ môi trường biển, đảo. 

- Đánh giá: Hội đồng giám khảo BDTX chọn nội dung bồi dưỡng và ra đề 

kiểm tra để đánh giá giáo viên  

- Hình thức: Có thể trắc nghiệm hoặc tự luận. 

1.2. Nội dung 2:  Thời lượng: 30 tiết/năm học.  

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo 

năm học được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học: Nội 

dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.  

- Nội dung:  
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Nội dung 
Hình thức 

học 
Mục tiêu cần đạt  

Bồi dưỡng kỹ năng xây 

dựng đề thi THPT quốc 

gia 

 

Tập trung 

 

- Nắm vững quy trình xây dựng đề thi. 

- Phát hiện các lỗi trong quá trình soạn thảo đề 

thi 

- Nội dung đề thi phải bám sát thực tiễn. 

Đổi mới dạy học và kiểm 

tra, đánh giá kết quả học 

sinh theo định hướng phát 

triển năng lực 

 

Tập trung, 

tự học 

- Cùng với tổ, nhóm chuyên môn xây dựng Kế 

hoạch chuyên môn của tổ trong dạy học và 

kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát 

triển năng lực. 

- Xây dựng được Kế hoạch chuyên môn cá 

nhân theo tinh thần trên. 

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra. 

Nâng cao hiệu quả sinh 

hoạt tổ/ nhóm chuyên 

môn theo các chuyên đề 

NCBH, dạy học theo chủ 

đề môn học. 

 

Tập trung, 

tự học 

- Cùng với tổ, nhóm chuyên môn xây dựng 

được kế hoạch nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra. 

Tham gia sinh hoạt 

chuyên môn trên “Trường 

học kết nối” 

 

Tự học 

- Trao đổi, sinh hoạt chuyên môn với đồng 

nghiệp qua trang mạng. 

- Giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ của học sinh qua trang mạng. 

Giải pháp bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng thi 

giáo viên dạy giỏi bộ 

môn. 

 

Tập trung 

- GV đi dự thi tự tin và đạt được kết quả khả 

quan 

- TTCM: Tập huấn và phổ biến cho GV trong các buổi sinh hoạt chuyên 

môn trong năm học theo các nội dung trên. 

- Đánh giá: 

+  Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương 

trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm). 

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt 

động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).   

   2. NỘI DUNG TỰ CHỌN: 60 tiết/năm học. 

      Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên. 

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự chọn 4 trong 41 module bồi dưỡng 

theo Thông tư 30/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011. 

IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

 - Bản mềm tài liệu BDTX nội dung 3 được gửi kèm theo Kế hoạch này; 

Sách bồi dưỡng do NXB Giáo dục phát hành (thư viện Nhà trường). Ngoài  ra  
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giáo viên có thể sưu tầm thêm tài liệu địa phương đảm bảo các quy định của 

chương trình BDTX. 

V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:  

-  Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh 

hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường 

hoặc cụm trường.  

-  Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ 

thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng 

thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập 

bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về 

chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.  

- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). 

Nhà trường tổ chức cho giáo viên làm quen hình thức tự học thông qua các bài 

giảng e-Learning, sử dụng diễn đàn thảo luận, sử dụng phòng họp ảo, trang 

truongtructuyen.edu.vn.  

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ  

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên 

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế 

hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung 1, 

nội dung 2 và các module thuộc nội dung 3. 

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: loại Giỏi (G), loại Khá (K), 

loại Trung bình (TB) và loại Không hoàn thành kế hoạch. 

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX 

- Hình thức đánh giá kết quả BDTX 

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo ba nội dung 

bồi dưỡng. 

- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: 

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với 

nội dung 1, nội dung 2, mỗi module thuộc nội dung 3 (gọi là các điểm thành phần). 

Điểm kết quả BDTX: ĐTB BDTX = (điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + 

điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung 3) / 3. 

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định 

hiện hành. 

3. Xếp loại kết quả BDTX. 

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các 

nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm 

trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau: 
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- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm 

thành phần nào dưới 7 điểm. 

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm 

thành phần nào dưới 6 điểm; 

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có 

điểm thành phần nào dưới 5 điểm; 

    Các trường hợp còn lại là Không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học. 

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để 

đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính 

sách, sử dụng giáo viên. 

VII. LỊCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện 

Tháng 

9/2017 

- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường. 

- Thành lập Ban chỉ đạo BDTX 

- Triển khai: Thông tư số 30/BGD ĐT ngày 8/8/2011, 

thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012, công 

văn số 4275/SGD&ĐT-TCCB ngày 10/11/2016 .  

- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn . 

- Bồi dưỡng nội dung 1. 

- Hiệu trưởng, P.HT 

 

- Ban chỉ đạo 

 

 

- TT chuyên môn,  

- Hiệu trưởng, 

Tháng 10, 

11/2017 

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân 

- Phê duyệt kế hoạch BDTX  của Tổ bộ môn, giáo viên 

- Bồi dưỡng nội dung 2. 

- Cá nhân 

- Ban chỉ đạo. 

- HT, TTCM 

Tháng  

12/2017 

- Cá nhân báo cáo kết quả BDTX nội dung 1 và 2 

- Ban giám khảo (theo phân công phụ trách) nghiệm thu 

đánh giá kết quả nội dung 1 và 2 

- Giáo viên 

- Ban giám khảo 

Tháng 1, 2, 

3/2018 

- BCĐ cung cấp tài liệu, hướng dẫn cá nhân nội dung 3 

- Cá nhân nghiên cứu  nội dung 3 

- Ban chỉ đạo 

- Giáo viên 

Tháng 4, 

5/2018 

- Cá nhân viết báo cáo, thu hoạch kết quả BDTX.nội 

dung 3 

- Ban giám khảo (theo phân công phụ trách) nghiệm thu 

đánh giá kết quả nội dung 3 

- Các tổ chuyên môn tổng hợp kết quả BDTX. 

- Lập hồ sơ đề nghị Sở GD& ĐT cấp giấy chứng nhận; 

Gửi kết quả cho Ban thi đua;  Tổng kết BDTX 

- Giáo viên 

 

- Ban giám khảo 

 

- Tổ chuyên môn 

- Ban chỉ đạo 

VIII. HỒ SƠ: 

1. Cá nhân: 

- Kế hoạch BDTX cá nhân; Tài liệu theo từng nội dung đã đăng ký. 

- Sổ học tập BDTX và sinh hoạt chuyên môn; Báo cáo chuyên đề đã học. 
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   2. Tập thể: 
- Kế hoạch BDTX của tổ. 

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên, chuyên đề  giáo viên tham gia bồi dưỡng. 

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

   1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của  nhà trường; 

- Thành lập ban chỉ đạo Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018; 

- Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên; 

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn; 

- Quản lí, chỉ đạo,  kiểm tra công tác BDTX giáo viên và tổ chuyên môn; 

- Tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả 

đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên 

môn);  

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị 

phục vụ công tác BDTX theo quy định; 

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục & Đào tạo. 

2. Tổ, nhóm chuyên môn 

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ,  

báo cáo về lãnh đạo nhà trường trước ngày 10/10/2017; 

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 

quả BDTX của giáo viên; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra  đối với 

các giáo viên trong tổ; 

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

với lãnh đạo nhà trường. 

3. Cán bộ, giáo viên  

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân;  

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và 

việc  vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện 

nhiệm vụ./.    

 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (báo cáo); 

- PHT (thực hiện); 

- Các tổ chuyên môn (thực hiện); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                      

                       


