
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:    54     /KH-TD       Hà Nội, ngày   9    tháng 10  năm 2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2019 – 2020

Căn cứ công văn số 3334/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 7/8/2018 của Bộ
giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên, CBQLGD;

Căn cứ công văn số 3951/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2019 của
UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 –
2020 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên
địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 3828/SGD&ĐT - GDTrH, ngày 04/9/2019  của Sở
GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Căn cứ kế hoạch số  46  /  KH-TD , ngày 14  tháng 9 năm 2019 của Hiệu
trưởng trường THPT Tân Dân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020;

Căn cứ kết quả đạt được trong  năm học 2018 – 2019 của trường THPT
Tân Dân;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Tân Dân;

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 –
2020 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình.

-Trường THPT Tân Dân có 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Trong đó Ban giám hiệu: 3, giáo viên: 69, nhân viên: 7.

-Nhà trường có 5 tổ chuyên môn: Toán (13 người,),  Tự nhiên I  (11
người), Tự nhiên II (18 người), Văn – Sử (13 người) và Xã hội (15 người))
đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, với tuổi đời còn trẻ và số năm công tác
không nhiều.

- Có 1437 học sinh được chia thành 33 lớp. Trong đó lớp 10 có 495 học
sinh, lớp 11 có 492 học sinh, lớp 12 có 450 học sinh.

-Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững
vàng, nhiệt tình công tác; Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng đủ cho điều kiện dạy
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và học; Các em học sinh ngoan, chăm chỉ học tập có tinh thần tự học, tự quản và
phấn đấu vươn lên.

-Nhà trường được Sở GD&ĐT Hà Nội quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều
kiện để thầy và trò hoàn thành nhiệm vụ.

II.Mục đích yêu cầu.

- Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên 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 Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học,
yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng
giáo dục…

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên;
năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản
lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên…

- Bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá
giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của
ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý.

III. Đối tượng bồi dưỡng thường xuyên

Cán bộ quản lí, giáo viên trường THPT Tân Dân.

VI. Nội dung bồi dưỡng

Mỗi cán bộ, giáo viên phải thực hiện chương trình tự bồi dưỡng thường
xuyên trong 1 năm học tương ứng 120 tiết (Trong đó 60 tiết bắt buộc do Sở
GD&ĐT, Cụm trường hoặc nhà trường phối hợp tổ chức; 60 tiết tự chọn nội
dung tương ứng với chức vụ để bồi dưỡng)

- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của
Sở GD&ĐT Hà Nội 

- Nội dung 2: Việc học tập giáo vụ của bộ môn do Sở tổ chức và tổ chức
triển khai tại nhà trường trong tổ, nhóm bộ môn; Các chuyên đề  khác do Sở
GD&ĐT Hà Nội tổ chức; Chuyên đề do Cụm trường THPT tổ chức; Các chuyên
đề do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. 

- Nội dung 3: là bồi dưỡng tự chọn gắn với kết quả đánh giá giáo viên và
cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng
các cấp học, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm
vụ.

- Đối với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên: 

Bộ đã đăng tải link download bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên trên cổng
thông tin điện tử Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn - Chuyên mục giáo dục và
đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Khuyến khích các đơn vị thực
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hiện biên soạn tài liệu theo hình thức học liệu số nhằm đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao về việc bồi dưỡng qua mạng.

Đối với tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng phối hợp với sở giáo dục đào tạo xây dựng tài liệu bồi dưỡng thường
xuyên dành cho cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học, THCS, THPT theo quy
định tại khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015
ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trường
tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành chương
trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trường THCS, THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học.

V. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

-  Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường gửi về Sở Giáo
dục và Đào tạo .

-  Chỉ đạo triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường

-  Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.

- Triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

-  Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.

- Thực hiện đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của
giáo viên.

 2. Trách nhiệm của tổ CM:

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên
của tổ chuyên môn, trong đó có đăng ký nội dung bồi dưỡng tự chọn  của giáo
viên theo các modul. Thực hiện tốt các quy định về BDTX của nhà trường và
cấp trên.

 - Đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng thường xuyên của giáo
viên và báo cáo kết quả BDTX của GV với nhà trường.           

  3. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê
duyệt.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản
lý giáo dục;

- Báo cáo tổ khối; thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận
dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào thực hiện nhiệm vụ.
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  Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THPT Tân Dân
năm học 2019- 2020. Trên cơ sở đó, cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX của mình,
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Các phó HT (để phối hợp, cđ)
- Các tổ trưởng CM (để thực hiện)
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Xuân Tình
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