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Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục 

mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

     Căn cứ Công văn số 2624/SGDĐT-GDTHMN ngày 06/9/2022 của Sở 

GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-

2023; Công văn số 3678/SGDĐT-GDTHMN ngày 17/11/2020 về việc hướng dẫn 

triển khai thực hiện Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên 

dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học; 

            Căn cứ Công văn số 736/PGDĐT-GDMN ngày 08/9/2022 của Phòng 

GD&ĐT thành phố về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 

học 2022-2023; 

  Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy 

giỏi (GVDG) mầm non cấp thành phố năm học 2022 – 2023, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ 

sở giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho giáo viên (GV) thể hiện năng lực, học tập, 

trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức hoạt động; khai thác sử dụng sáng tạo 

hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

theo phương châm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, nhân rộng những điển hình 

tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục 

trẻ em, tạo động lực cho GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp 

giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành. 

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong 

trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho 

GV rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm 

trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với GV mầm non. 
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Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non là một trong những căn cứ để 

đánh giá chất lượng dạy và học cũng như thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo 

viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.  

Tuyển chọn giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đủ điều kiện tham gia dự thi 

giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. 

2.  Yêu cầu 

Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định 

trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực 

hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành. 

Tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng 

giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến 

kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học 

chăm sóc giáo dục trẻ. 

II. Nội dung, tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng tham dự Hội thi 

1. Nội dung thi 

Mỗi giáo viên dự Hội thi cấp thành phố thực hiện 2 nội dung sau: 

1. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm 

việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban 

Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng 

hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục 

mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước 

đó. (Thực hiện theo mẫu tại phụ lục 1)  

2. Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời 

điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại 

nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không 

được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ 

chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động 

giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi. 

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi  

2.1. Cấp trường 

Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: đạt 

chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo quy định; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên 

tục từ 02 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và năng lực 

tổ chức quản lý lớp học được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh 

đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại chức danh nghề nghiệp từ loại 

khá trở lên của năm học 2022-2023, trong đó đảm bảo các tiêu chí 1,3,4,5,6,8 và 9 

được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ 
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non đạt mức độ tốt. 

2.2. Cấp thành phố  

- Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường. 

- Có 01 năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 

02 năm trước liền kề (năm học 2020- 2021; năm học 2021- 2022) hoặc được công 

nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023. 

3. Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục 

mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

4. Số lượng: Mỗi trường thành lập đội tuyển tham gia cấp thành phố. Căn 

cứ tình hình thực tế số lượng giáo viên đủ điều kiện, Hiệu trưởng nhà trường quyết 

định chọn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp thành phố 

năm học 2022 - 2023.  

 * Lưu ý:  

 - Việc tham gia Hội thi GV dạy giỏi các cấp là do GV tự nguyện, không được 

ép buộc, không tạo áp lực để lấy thành tích cho nhà trường dưới mọi hình thức. 

- Hội thi cấp thành phố không giới hạn số lượng GV đăng kí dự thi. Tuy nhiên 

để đảm bảo có chất lượng trong Hội thi, yêu cầu các trường tổ chức thi cấp trường 

nghiêm túc và chọn GV tiêu biểu có năng lực chuyên môn tốt tham gia Hội thi. 

5. Tiêu chuẩn số lượng tham gia Hội thi Giáo viên tham dự thi GVDG 

cấp tỉnh: 

 - Đảm bảo các tiêu chuẩn của giáo viên tham dự hội thi cấp thành phố;   

- Có 01 (một) năm được công nhận là GVDG cấp thành phố, trong 02 năm 

trước liền kề (năm học 2020- 2021; năm học 2021- 2022) hoặc năm tham dự Hội 

thi (năm học 2022- 2023).  

  - Căn cứ tình hình thực tế số lượng giáo viên mầm non đạt giáo viên dạy giỏi 

cấp thành phố và hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố sẽ chọn số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố tham dự Hội thi 

Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2022– 2023 theo quy định. 

III. Thời gian, địa điểm, hồ sơ, kinh phí tổ chức Hội thi 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi 

1.1. Khai mạc Hội thi 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 10/12/2022 (thứ bảy).  

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Tổ chức Hội thi, Ban Giám 

khảo, Ban Giám hiệu các trường MN, MG, Giáo viên dự thi. 

 - Địa điểm: dự kiến tại Trường MN Hoa Phượng.  

1.2. Thời gian tổ chức Hội thi 

1.2.1. Thi trình bày biện pháp: từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022 
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   - Địa điểm thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công 

tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân GV dự thi Hội thi giáo viên 

dạy giỏi tại địa điểm trường MN Hoa Phượng và trường MN Hoa Hồng. 

  - Yêu cầu giáo viên phần trình bày biện pháp: Giáo viên nêu rõ được biện 

pháp có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu đổi mới dạy học và giáo dục; phù hợp với 

đối tượng trẻ em, thực tiễn của nhà trường, địa phương trong công tác nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ và công tác giảng dạy.  

 1.2.2. Thi thực hành 1 tiết dạy: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 

06/01/2023.  

   - Sau khi thi xong phần thi phần trình bày biện pháp, giáo viên sẽ chuẩn bị 

01 tiết dạy tại thời điểm thi theo thời khóa biểu của trường, của lớp. Ban Tổ chức 

Hội thi sẽ phân công Giám khảo chấm tại từng trường có GV dự thi. 

   - Giáo viên giảng dạy 1 tiết của cá nhân tại chính lớp, trường nơi giáo viên 

đang công tác.  

1.3. Tổng kết Hội thi   

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 14/01/2023 (thứ bảy).  

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Tổ chức Hội thi, Ban Giám 

khảo, Ban Giám hiệu các trường MN, MG, Giáo viên dự thi. 

 - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.  

2. Hồ sơ dự thi 

  - Danh sách giáo viên đăng kí dự thi GVDG mầm non cấp thành phố năm 

học 2022 - 2023 (Danh sách do các trường MN, MG và đơn vị liên quan lập theo 

mẫu Phụ lục 4). Hiệu trưởng các cơ sở GDMN liên quan chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của các thông tin có trong danh sách giáo viên đăng kí dự thi của đơn vị 

mình. 

  - Bản báo cáo biện pháp tham dự Hội thi của từng giáo viên đăng kí dự thi 

(Bản báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ của từng cá nhân, 

có xác nhận của lãnh đạo cơ sở GDMN nơi giáo viên đang công tác về việc áp 

dụng có hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi GVDG, chưa được dùng để 

xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó). Báo cáo một biện pháp góp 

phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của cá nhân 

(Mỗi giáo viên tham dự thi nộp 04 bộ). 

- Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên (bao gồm kết quả đánh giá 

đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo quy định tại Điều 6, 

chương II của Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi về bộ phận chuyên môn mầm non, Phòng 

GD&ĐT thành phố trước ngày 25/11/2022.  

Lưu ý: Danh sách giáo viên dự thi các đơn vị gửi thêm file mềm qua địa chỉ 

Email: lan1973bp@gmail.com. 
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  3. Kinh phí: Phòng GD&ĐT dự toán kinh phí tổ chức Hội thi cấp thành phố 

theo quy định hiện hành.  

  IV. Tổ chức đánh giá các hoạt động, các nội dung thi 

  1. Tổ chức thi: Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, 

thông báo lịch thi cho cá nhân và các đơn vị tham gia. 

  2. Đánh giá các nội dung thi  

  2.1. Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 

 - Giáo viên trình bày biện pháp: Giám khảo trao đổi, nhận xét đánh giá và 

thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt (theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ). 

 - Kết luận mỗi nội dung thi là tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá của các 

giám khảo. Trường hợp giữa các giám khảo không đạt sự thống nhất thì Trưởng 

Ban giám khảo xem xét quyết định. Giám khảo cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá 

tổ chức hoạt động theo quy định hiện hành.  

 2.2. Đối với phần thi thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục 

 - Có 03 giám khảo cho điểm độc lập và đánh giá theo quy định hiện hành.  

 - Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động 

giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. 

         2.3. Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố phải đạt 

các yêu cầu sau:  

         - Đảm bảo các điều kiện dự thi theo quy định. 

- Phần thi thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục: Được ít nhất 2/3 số 

giám khảo đánh giá loại giỏi, không có giám khảo nào đánh giá loại trung bình trở 

xuống. 

- Phần thi trình bày biện pháp: Được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức 

đạt. 

V. Công nhận kết quả và cơ cấu giải thưởng đối với Hội thi 

1. Công nhận kết quả 

 Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định 

về đánh giá kết quả của giáo viên thì được công nhận là giáo viên dạy giỏi mầm 

non cấp thành phố  năm học 2022-2023 và được cấp giấy chứng nhận của Phòng 

GD&ĐT thành phố. 

2. Cơ cấu giải thưởng: 

Căn cứ vào chất lượng và kết quả Hội thi, Phòng GD&ĐT thành phố và Ban 

Tổ chức Hội thi sẽ xếp giải cá nhân đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích Hội 

thi, trên nguyên tắc tổng số giải nhất, nhì, ba và khuyến khích không vượt quá 50% 

số GV được công nhận đạt GV dạy giỏi năm học 2022-2023 cấp thành phố. 

* Dự kiến: 

- Giải nhất: từ 06 đến 08 giải 

- Giải nhì: từ 08 đến 12 giải 
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- Giải ba: từ 10 đến 16 giải 

- Giải khuyến khích: từ 14 đến 24 giải 

Các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích sẽ được cân đối và chia theo khối nhà 

trẻ, khối mầm, khối chồi, khối lá và số giáo viên được công nhận của từng khối 

một cách phù hợp. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non 

thành phố năm học 2022-2023. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tiểu ban của Hội thi. 

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi. 

- Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi. Tổng kết, đánh giá 

và công bố kết quả Hội thi. Thực hiện công tác tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện 

chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan. 

 - Quyết định cơ cấu giải thưởng của Hội thi. Tổ chức khen thưởng động viên 

kịp thời cho các giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi. Giải quyết khiếu nại và 

xử lý vi phạm các nội dung liên quan Hội thi (nếu có). 

         - Kết thúc Hội thi, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về việc chỉ đạo và triển 

khai tổ chức Hội thi. Chọn GV đạt GV dạy giỏi cấp thành phố để tham dự Hội thi 

GVDG cấp tỉnh năm học 2022-2023 theo đúng kế hoạch của Sở GD&ĐT vào 

tháng 3/2023. 

2. Các trường mầm non, mẫu giáo 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua về đổi mới phương pháp giảng dạy và 

làm đồ dùng, đồ chơi; chỉ đạo tổ chức có hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp 

trường. Chọn cử những giáo viên có đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp thành phố. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội thi.  

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nội dung chương trình, chuyên đề theo kế 

hoạch trong tuần, trong tháng tổ chức thi GV dạy giỏi của giáo viên để Ban Tổ 

chức sắp xếp tiết dạy cụ thể theo từng đơn vị; 

- Nộp kế hoạch giảng dạy của các lớp theo tuần, tháng dự thi của giáo viên dự 

thi về Ban Tổ chức Hội thi (đ/c Lan) theo tuần thực hành; 

- Riêng đối với các trường đặt địa điểm thi: Ngoài việc thực hiện các 

nhiệm vụ như đối với các trường trong thành phố. Có trách nhiệm chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của Hội thi; 

cùng với phòng GD&ĐT sắp xếp lịch thi đảm bảo khoa học, hợp lý, đạt được hiệu 

quả cho Hội thi cấp thành phố. (Bố trí 01 phòng để Ban Giám khảo làm việc; niêm 

yết sơ đồ lớp học tại bảng thông báo của nhà trường để giáo viên dự thi và Ban 

Giám khảo biết...);  

 3. Đối với giáo viên dự thi 

 - Trang phục:  
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 + Phần trình bày biện pháp: trang phục áo dài, đeo thẻ viên chức. 

 + Phần thi thực hành tiết dạy: trang phục gọn gàng phù hợp trong phần thi 

thực hành tiết dạy. 

 - Chuẩn bị chu đáo bài dạy. Tham gia hội thi đúng quy định, không được bỏ 

thi, trừ trường hợp đặc biệt. 

 - Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp thành phố năm 

học 2022-2023 tự chuẩn bị phương tiện đi lại, đồ dùng dạy học và các thiết bị cần 

thiết trong quá trình tham gia Hội thi. 

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp thành 

phố năm học 2022-2023. Đề nghị các đơn vị trường triển khai thực hiện, trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về phòng GD&ĐT thành phố 

(qua bộ phận mầm non) để được hướng dẫn ./. 

 

                                                                                     

                                                

Nơi nhận: 

-  Sở GD&ĐT; 

-  Các trường MN, MG; 

- LĐ, CV phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, MN. 
  

                             

    KT. TRƯỞNG PHÒNG  

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-10-19T17:03:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Ngô Văn Quyền<quyennv.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T16:40:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgddt.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T16:40:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgddt.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T16:40:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgddt.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




