UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 392/SGDĐT-CTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2019

V/v kiểm tra các tiêu chí “THTT-HSTC”
năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên
Khánh, Kim Sơn, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công nhận
và kiểm tra việc duy trì nâng cao chất lượng danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh
tích cực” tại các nhà trường theo thời gian, địa điểm, thành phần và yêu cầu sau:
1. Thời gian và địa điểm kiểm tra: Theo lịch đính kèm công văn này.
2. Thành phần đoàn kiểm tra: Theo lịch đính kèm công văn này
3. Yêu cầu:
- Các Phòng GDĐT: Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản tình hình kiểm tra, xếp loại
các đơn vị đề nghị công nhận mới và việc duy trì nâng cao chất lượng Trường học thân
thiện - Học sinh tích cực đối với các trường đã được kiểm tra công nhận ở các năm học
trước.
- Các cơ sở giáo dục (đã đăng kí kiểm tra công nhận và kiểm tra việc duy trì nâng
cao chất lượng danh hiệu THTT-HSTC) chuẩn bị: Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện
các tiêu chí để báo cáo Đoàn Kiểm tra
(theo mẫu đính kèm công văn này); hồ sơ
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy
định.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website của Sở);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT,CTTT.NG/05.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@ninhbinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh
Bình
Thời gian ký: 04.04.2019
17:14:44 +07:00

Phạm Thanh Toàn

THỜI GIAN, ĐỊ A ĐIỂM
Kiểm tra công nhận và kiểm tra việc duy trì nâng cao chất lƣợng danh hiệu
“Trƣờng học thân thiện, học sinh tí ch cƣ̣c” năm học 2018-2019
(Kèm theo Công văn số 392/SGDĐT-CTTT ngày 04/4/2019 của Sở GDĐT)
Ngày

Buổi

Đơn vị
KT công nhận: MN Sơn Lai, TH Quảng Lạc
KTDTNCCL: MN Đồng Phong

12/4/2019
(PGD Nho
Quan, Gia
Viễn)

Sáng
(Nho
Quan)

Chiều
(Gia
Viễn)
13/4/2019

17/4/2019
(PGD
Kim Sơn)

19/4/2019
(PGD
Kim Sơn)

24/4/2019
(PGD Tam
Điệp, Hoa
Lƣ, Yên
Khánh)
PGD TP
Ninh Bình

KT công nhận: MN Gia Thủy, THCS Cúc Phương,
THCS Văn Phương, THCS Lạc Vân

Địa điểm
Tại trường
(Từ 7h30)

Tổ kiểm tra

Tổ 1
Tổ 2

Các trường: TH Lạng Phong, TH Gia Lâm, THCS Quỳnh Lưu
(Phối hợp kiểm tra cùng Đoàn kiểm tra CT thƣ viện, HĐGDNGLL của Sở)
KT công nhận:
Tổ 1
MN Gia Tiến, MN Gia Trung, MN Gia Trấn
Tại trường
KTDTNCCL: TH Gia Lập, THCS Gia Thanh
KT công nhận: TH và THCS Gia Vượng

THPT Dân tộc nội trú

(Từ 13h30)
Tại trường
(Từ 7h30)

Tổ 2
Tổ 1, tổ 2

KTDTNCCL: TH Kim Mỹ A
KT công nhận: THCS Kim Mỹ, THCS Văn Hải Tại trường
Tổ 1
(THCS Văn Hải kiểm tra phối hợp cùng Đoàn
(Sáng từ
Sáng
kiểm tra CT thƣ viện và HĐGDNGLL của Sở)
7h30)
KTDTNCCL: TH Kim Trung, MN Kim Đông
Tổ 2
KT công nhận: THCS Kim Trung
KTDTNCCL: TH Lai Thành B, TH Lưu Phương.
Tổ 1
Chiều
Tại trường
(Từ 13h30)
KTDTNCCL: TH Kim Tân, THCS Định Hóa
Tổ 2
KTDTNCCL: MN Như Hòa, THCS NHư Hòa, MN Tại trường
Tổ 1
Yên Mật
(Sáng từ
Sáng
7h30)
KTDTNCCL: TH Kim Chính
Tổ 2
KT công nhận: THCS Kim Chính, MN Kim Chính
KTDTNCCL: MN Chất Bình, THCS Chất Bình
Tổ 1
Tại trường
Chiều
KT công nhận: MN Hùng Tiến
(Từ 13h30)
Tổ 2
KTDTNCCL: THCS Kim Định
KTDTNCCL: TH Ninh Mỹ, MN Thị trấn Thiên
Sáng
Tổ 1
Tôn, MN Ninh Khang (Hoa Lư)
Tại trường
(Yên
Khánh, KTDTNCCL: MN Khánh Thiện, TH Khánh Công, (Từ 7h30)
Tổ 2
Hoa Lƣ) THCS Khánh Trung (Yên Khánh)
KTDTNCCL: MN Nam Sơn, MN Đông Sơn, THCS
Tổ 1
Chiều
Yên Sơn
Tại trường
(Tam
KTDTNCCL: TH Yên Bình, TH Tây Sơn, THCS (Từ 13h30)
Điệp)
Tổ 2
Đồng Giao
Các trường: THCS Lý Tự Trọng, THCS Ninh Nhất, TH Ninh Khánh, TH Đinh Tiên Hoàng
(phối hợp kiểm tra cùng Đoàn kiểm tra công tác thƣ viện và HĐGDNGLL của Sở)
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DANH SÁCH
Đoàn Kiểm tra công nhận và kiểm tra việc duy trì nâng cao chất lƣợng danh hiệu
“Trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2018-2019
(Kèm theo Công văn số 04/SGDĐT-CTTT ngày 04/4/2019 của Sở GDĐT)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Vũ Văn Toan

Trưởng phòng CTTT Sở

Tổ trưởng tổ 1

2

Đặng Hiếu Nam

Phó Trưởng phòng CTTT Sở

Ủy viên tổ 1

3

Vũ Thị Lan Hương

Thanh tra viên Sở

Ủy viên tổ 1

4

Trần Thị Giang

Chuyên viên phòng GDTH Sở

Ủy viên tổ 1

5

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phó Trưởng phòng CTTT Sở

Tổ trưởng tổ 2

6

Vũ Thị Hồng Nga

Phó Trưởng phòng GDTrH Sở

Ủy viên tổ 2

7

Lê Thị Lan

Phó Trưởng phòng GDMN Sở

8

Nguyễn Trọng Hoan

Chuyên viên phòng CTTT Sở

Ủy viên tổ 2
Ủy viên tổ 2

Danh sách này có 08 người
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(MẪU BÁO CÁO)
PHÒNG GDĐT ……

TRƢỜNG…………………

Số:

/BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày

tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Việc thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua
“Xây dựng Trƣờng học thân thiện - Học sinh tích cực”
I – Về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trƣờng học thân thiện,
học sinh tích cực” của trƣờng
1. Trường đăng kí tham gia và triển khai phong trào thi đua từ tháng .….năm 20...
(đã được kiểm tra công nhận vào năm ….., xếp loại…..)
2. Các hình thức phát động, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung phong trào
thi đua đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh gồm:
……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Số cán bộ, giáo viên tham gia hội nghị triển khai/tập huấn về nội dung phong
trào thi đua do cấp huyện trở lên tổ chức ……………….. người.
4. Đánh giá về sự hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua của cán bộ, giáo viên,
học sinh và cha mẹ học sinh:..............................................................................................
5. Việc lưu trữ các văn bản của Bộ, Sở, các ban ngành:
.………………………….....................................................................................................
………………………………………………………………..………….…………………
.………………………….....................................................................................................
6. Thông tin chung về nhà trường
Tính đến tháng 3/2019, toàn trường có:
+ Số điểm trường:………….
+ Số lớp: …………., số học sinh:…………………..
+ Đội ngũ: ………… Lãnh đạo; …………… giáo viên; …………… nhân viên.
(So sánh với thời điểm được cộng nhận trước…… - với trường công nhận lại)
II - Những kết quả và tiến bộ của trƣờng sau thời gian triển khai thực hiện 6
nội dung phong trào thi đua (đánh giá theo 6 nội dung của phong trào thi đua)
(Lưu ý: Với trường kiểm tra công nhận lại phải chỉ ra được kết quả, sự tiến bộ
so với thời điểm công nhận trước ở từng mục)
1. Xây dựng trƣờng lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
1.1. Nội dung thực hiện
a) Cảnh quan, khuôn viên cây xanh, cây cảnh: …...………………………………
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b) Tổng số cây trồng mới ( còn sống tính từ thời điểm đăng kí tham gia phong trào
thi đua đến nay):................. cây.
c) Công trình vệ sinh phục vụ cán bộ/GV và học sinh trường:
………………………………………………………………………...…………………
d) Bàn ghế học sinh ( số lượng, chất lượng):
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
e) Độ an toàn/ đảm bảo vệ sinh học đường của cơ sở vật chất trong khuôn viên
trường: Phòng học, bàn ghế, tường rào, các thiết bị điện/ nước....sinh hoạt, thiết bị dạy
học, vườn cây, ao, hồ... cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường: .................................
f) Việc giáo dục học sinh về việc bảo vệ, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp và
an toàn trong nhà trường:....................................................................................................
1.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 1 đạt:…....... điểm/20 điểm.
2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các
em tự tin trong học tập
2.1. Nội dung thực hiện
a) Số học sinh bỏ học từ năm học đăng kí tham gia phong trào thi đua
đến
nay:....... HS, chiếm tỷ lệ…....%.
b) Tổng số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã dự tập huấn về đổi mới công tác quản
lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh (tính từ
thời điểm đăng kí phong trào đến tháng 3/2018): .......................... người.
c) Số giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn cấp học: ... người, tỷ lệ … %
d) Việc ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hoạt
động giáo dục cho học sinh: ...............................................................................................
e) Số học sinh giỏi toàn diện: ……../ …….. (Kỳ I năm học 2018 – 2019).
2.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 2 đạt:…....... điểm/20 điểm (đối với MN), …. điểm/25 điểm (đối với TH,
THCS, THPT, TTGDNN-GDTX).
3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
3.1. Nội dung thực hiện
a) Việc xây dựng Quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường và các biện
pháp giám sát, kiểm tra và kết quả thực hiện quy tắc ứng xử hàng ngày trong nhà trường:
……………………………………………………………………………………………
b) Việc tổ chức tuyên truyền và ký cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội trong
cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường: ………………………………………………
c) Việc thành lập Tổ tư vấn tâm lí, hỗ trợ học sinh; tổ chức các câu lạc bộ học
sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung giáo dục, rèn luyện
các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích
cho học sinh: ………………………………
d) Việc tổ chức phổ biến Luật Giao thông và giáo dục an toàn giao thông cho học
sinh, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tốt trật tự giao thông khu vực
công trường: …..............……………………………………………………….................
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3.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 3 đạt:…....... điểm/20 điểm (đối với MN), …. điểm/15 điểm (đối với TH,
THCS, THPT, TTGDNN-GDTX).
4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tƣơi, lành mạnh
4.1. Nội dung thực hiện
a) Việc tổ chức các hoạt động tập thể hằng ngày , hằng tuần, hằng tháng của học
sinh trong nhà trường: …..............………………………………………………………
b) Việc đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi
giải trí của học sinh tại trường: . . . . .………………………………………...……………
c) Việc tham gia và kết quả Hội thi văn hoá văn nghệ và các trò chơi dân gian của
học sinh do cấp tỉ nh (cấp huyện khối phòng GDĐT) tổ chức:
………………………………………………...................
4.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 4 đạt:…....... điểm/10 điểm (đối với MN ), ….. điểm /15 điểm (đối với
TH, THCS, THPT, TTGDNN-GDTX).
5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử,
văn hoá, cách mạng ở địa phƣơng
5.1. Nội dung thực hiện
a) Việc tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, địa chỉ các bà mẹ Việt
Nam anh hùng ở xã/phường của học sinh nhà trường: …………………………………
b) Việc nhận và tổ chức cho giáo viên, học sinh chăm sóc/bảo vệ di tích hoặc 1
công trình hoặc chăm sóc/phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng của nhà trường:
……………………………………………………………………………………………
5.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 5 đạt:…....... điểm/15 điểm (đối với MN ), …. điểm /10 điểm (đối với
TH, THCS, THPT, TTGDNN-GDTX).
Nội dung 6. Về tính sáng tạo trong việc chỉ đạo phong trào và mức độ tiến bộ
của trƣờng trong thời gian qua (tối đa 15 điểm)
6.1. Nội dung thực hiện
a. Đã thành lập Ban Chỉ đạo, lập kế hoạch cụ thể của trường triển khai thực hiện
phong trào: ………………………………………………………………………………
b. Đã triển khai thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ
GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục,
học sinh, sinh viên.……………………………………………………………………
c. Đã tổ chức lấy ý kiến học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp xây dựng trường (qua
hộp thư góp ý, qua Ban đại diện cha mẹ học sinh...)……………………………………
d. Đã liên hệ với chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể
quần chúng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ , cơ quan thông tin đại chúng để tổ
chức thực hiện phong trào thi đua. ...)……………………………………………………
e. Đã xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào:……
6.2. Kết quả tự kiểm tra
Nội dung 6 đạt:…....... điểm/ 15 điểm.
Tổng điểm tự đánh giá 06 nội dung: ………./ 100 điểm.
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III. Kết quả và tác động của phong trào:
1. Kết quả nổi bật qua triển khai thực hiện phong trào thi đua tại trường: …………
……………………………………………………………………………………………
2. Những cá nhân (cán bộ, giáo viên, học sinh) tiêu biểu về sự tham gia tích cực và
có nhiều sáng kiến thực nhằm hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Việc thực hiện “ 3 đủ” ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh nhà trường:
……………………………………………………………………………………………
4. Phòng GDĐT (Trường THPT , TTGDNN-GDTX tự xếp loại ) ………………..
xếp loại thực hiện phong trào thi đua theo công văn số 432 /SGDĐT-HSSV, ngày
28/4/2009 Về việc Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” của trường: ……………
5. Sự hỗ trợ của địa phương và phụ huynh/các đoàn thể/doanh nghiệp/doanh nhân
cho việc triển khai phong trào thi đua: …………….……………………………….……
IV. Những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào
thi đua:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………...………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
V. Những kiến nghị với địa phƣơng, ngành nhằm thực hiện phong trào thi
đua tốt hơn, có hiệu quả hơn:………………………………………….……………….
……………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƢỜNG
(Kí, đóng dấu)
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