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              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                            

             Cư Kuin, ngày 09 tháng 3 năm 2019 

KẾT LUẬN  

V/v kiểm tra nội bộ trường học tháng 3 năm 2019. Năm học: 2018-2019 

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra ngày 09 tháng 3 năm 2019 của Đoàn kiểm tra theo 

QĐ số 48 kiểm tra việc việc thực hiện soạn giảng, dự giờ, hội họp, sổ điểm cá nhân và kế 

hoạch hoạt động của tổ chuyên môn từ ngày 09/3/2019 đến ngày 09/3/2019, Hiệu trưởng 

trường THPT Việt Đức, kết luận như sau: 

I. CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA CỤ THỂ NHƯ SAU   

1. Kiểm tra việc thực hiện soạn giảng, giáo án chính khóa, giáo án phụ đạo, 

chuyên đề dạy học 

2. Kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá 

3. Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

4. Kiểm tra kế hoạch dạy học và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên 

môn và giáo viên. 

5. Kiểm tra sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối của tổ chuyên môn và 

giáo viên. 

6. Kiểm tra việc dự dự giờ của giáo viên 

7. Kiểm tra sổ hội họp, sổ chủ nhiệm, sổ điểm in  

8. Kiểm tra sổ điểm điện tử Smas, Ban giám hiệu kiểm tra 

9. Kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu ngành trên website Bộ giáo dục, Ban 

giám hiệu kiểm tra 

10. Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. 

II. KẾT LUẬN  

1. Ưu điểm: 

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, giảng dạy đúng tiến độ chương trình. 

- Đầy đủ hồ sơ giáo án, hoàn thành tốt các quy định chuyên môn.   

- Các tiết kiểm tra nội bộ đã soạn giáo án theo hướng mới theo quy định của ngành 

- Có kế hoạch dạy học cụ thể, có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đúng quy định 

của Bộ GD&ĐT.   

- Nhiều tiết dạy đã ứng dụng công nghệ thông tin với sự trợ trợ giúp của máy tính. 

- Giáo viên đã viết chuyên đề dạy học, biên soạn đề kiểm tra và đăng bài trên 

trường học kết nối hàng tháng theo quy định.                  

2. Nhược điểm:  



- Một số tiết dự giờ phần nhận xét đánh giá còn sơ sài hoặc không nhận xét đánh 

giá. 

- Một số giáo viên chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

- Sổ điểm điện tử Smas đến thời điểm hiện tại nhiều giáo viên chưa vào điểm. 

- Các tổ chuyên môn chưa tham gia thảo luận chuyên đề dạy học, bài học trên 

trường học kết nối 

3. Xếp loại 79 giáo viên được kiểm tra cụ thể 

Loại Tốt: 79 

Toán tin: 16                                      Địa lý: 03 

Lý KTCN: 12                                   Ngữ văn: 09 

Hóa: 09                                             Tiếng anh: 10 

Sinh KTNN: 06                                TD GDQP: 08 

Lịch sử GDCD: 06 

Loại khá: 0 

III. YÊU CẦU 

 - Tăng cường dự giờ, góp ý, trao đổi để tích lũy thêm kinh nghiệm. 

 - Giáo án cần đầu tư đi vào chiều sâu hơn nữa. 

           - Một số giáo viên bổ sung kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. 

           - Tích cực đăng ký các bài học, tổ chức thảo luận trong tổ chuyên môn trên mạng 

qua việc Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.  

            - Khắc phục một số hạn chế khác. 

                      HIỆU TRƯỞNG  

                                                                           

                                                                           

 

 

                                                                            Ths. VĂN THÀNH SƠN  

(Ghi chú: Kết luận này dựa trên Báo cáo kiểm tra các nội dung của Đoàn kiểm 

kiểm tra) 


