
Thủ tục 50: Công nhận trƣờng mầm non và phổ thông đạt tiêu chí 

chất lƣợng cao (TT01 của Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 29/02/2016) 

1. Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận trường Mầm non 

hoặc phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao. 

Bƣớc 2: Cán bộ một cửa kiểm tra, tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần 

bổ sung, hoàn thiện. 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc quyền giải quyết của đơn vị mình thì 

hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Bƣớc 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới phòng chức 

năng của Sở để giải quyết theo quy định. 

Bƣớc 4: Phòng chức năng kiểm tra hồ sơ, tiến hành giải quyết và chuyển 

kết quả đúng thời hạn ra bộ phận một cửa. 

Trường hợp trong quá trình giải quyết, nếu có phát sinh yêu cầu cần bổ sung hồ 

sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng chức năng phải kịp thời thông tin đến bộ phận 

một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho đơn vị biết. 

Bƣớc 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả theo 

phiếu hẹn. 

2. Cách thức thực hiện 

Cách 1: Đại diện hợp pháp của đơn vị nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả (bộ phận một cửa) Sở GD&ĐT Hà Nội. 

Cách 2: Đơn vị có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện (nếu hồ sơ hợp lệ, 

thời hạn giải quyết tính từ ngày nhận được hồ sơ theo dấu bưu điện) 

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính- Sở 

GD&ĐT Hà Nội. 

Địa chỉ: Số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non hoặc phổ thông đạt tiêu chí 

chất lượng cao. (Nếu trường THCS, Tiểu học, Mầm non thì UBND quận, huyện 

trình. Nếu là trường THPT thì do Hiệu trưởng trình). 

- Đề án: Đảm bảo nội dung, tiêu chí theo Quyết định số 20/QĐ-UBND của 

Thành phố, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học 

và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 



- Biên bản tự kiểm định, đánh giá trường đạt tiêu chí chất lượng cao của 

đơn vị do Hiệu trưởng ký. 

- Biên bản kiểm định, đánh giá trường đạt tiêu chí chất lượng cao đối với 

các trường THCS, Tiểu học, Mầm non do UBND quận, huyện ký gửi Sở 

GD&ĐT. Biên bản của các trường THPT do hiệu trưởng ký trình gửi Sở 

GD&ĐT. 

- Sở GD&ĐT sẽ có biên bản kiểm tra, thẩm định đối với tất cả các trường 

chất lượng cao thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính 

4. Thời hạn giải quyết: 42 ngày làm việc 

5. Đối tƣợng thực hiện: Cá nhân, tổ chức                                                                

6. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT HN 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Văn 

phòng UBNDTP. 

7. Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính 

8. Phí, lệ phí: Chưa có quy định 

- Tờ trình, đề nghị công nhận trường đạt tiêu chí chất lượng cao (mẫu 1a). 

- Biên bản tự kiểm định đánh giá trường đạt tiêu chí chất lượng 

cao; (mẫu 1b) 

- Biên bản của Sở GDĐT kiểm định đánh giá trường đạt tiêu chí chất 

lượng cao; (mẫu 1c, 1d, 1đ) 

9. Tên mẫu tờ khai 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện:  

- Trường phải hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận và tuân thủ những 

tiêu chí về cam kết chất lượng theo những quy định tại Quyết định 20/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

Thành phố. 

11. Căn cứ pháp lý  

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; 

- Luật Thủ đô ngày 21/11/2012; 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 



- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc: Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố 

Hà Nội Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về CSVC, đội ngũ giáo viên, chương 

trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; 

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố 

Hà Nội Ban hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao 

ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao. 

  



Biểu mẫu 1a: Dùng cho thủ tục 1. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
(Quận, huyện, thị xã) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày   tháng   năm 20 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra thẩm định trƣờng trung học đạt tiêu chí chất lƣợng cao 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban 

hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp 

giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông chất lượng cao; 

Thực hiện quyết định số:..... /QĐ-UBND ngày..... tháng.... năm……của UBND quận (huyện, 

thị xã)…….……. về việc thành lập đoàn kiểm tra thẩm định trường trung học đạt tiêu chí chất 

lượng cao năm 20.... 

Hồi…….giờ ……ngày ……tháng... năm 20.... 

Tại:...…….…….…….…….…….…….……. 

Đoàn kiểm tra, thẩm định trường trung học đạt tiêu chí chất lượng cao được thành lập theo 

Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng    năm    của Ủy ban nhân dân quận, huyện....đã tiến 

hành kiểm tra thẩm định trường trung học:…….……..đạt tiêu chí chất lượng cao 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 
1. Trưởng đoàn: Ông (bà).................................................................................................. 

2. Phó trưởng đoàn: Ông (bà)............................................................................................ 

3. Các ủy viên:.……. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

*Đại diện đơn vị đƣợc kiểm tra: 
1. Ông, bà…….…….…….……. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

I. Tiêu chí 1 - CƠ SỞ VẬT CHẤT 
1. Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm: 

- Diện tích trường:…….…….m
2
 Đạt: …….…….m

2
/1 HS 

- Diện tích sân chơi:…….…….m
2
 Đạt: …….…….m

2
/1 HS 

- Cảnh quan nhà trường: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

- Môi trường sư phạm:...................................................................................................... 

2. Phòng học: 

- Số lớp học….. Số phòng học: ... Số học sinh:……Tỷ lệ HS/lớp: 

- Diện tích phòng học: …….…m
2
 Đạt:…….…….…….m

2
/1 học sinh 

- Bố trí ánh sáng phòng học:.............................................................................................. 

- Nhiệt độ:........................................................................................................................ 

- Các trang thiết bị khác trong phòng học:........................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. Phòng chức năng, phòng bộ môn, khu giáo dục thể chất: 

- Số phòng học thực hành bộ môn: Lý, Hóa, Sinh:…….Diện tích…….m²; 

Số bàn ghế trong mỗi phòng thực hành: ……. Đủ các trang thiết bị, vật dụng: .................. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/6/2013&eday=24/6/2013


Hiệu quả hoạt động của các phòng thực hành: …….…….; Số phòng bộ 

môn: …….…….…….của các môn: 

Hoạt động của phòng bộ môn ............................................................................................ 

- Số phòng thí nghiệm, ĐDDH…….…….Diện tích…….……. 

Đủ trang thiết bị, đồ dùng: ............... Bố trí khoa học, an toàn, vệ sinh: ........................... 

- Phòng học Tin học có…….máy, hoạt động........................................................................ 

- Diện tích phòng học ngoại ngữ…….…….m
2
, Có trang thiết bị:…….……. 

- Diện tích khu giáo dục, nhà thể chất:…….…….m
2
    Đạt:…….…….m

2
/1 HS 

- Có đủ các dụng cụ tập luyện:........................................................................................... 

4. Thư viện: 

- Diện tích thư viện: …….m
2
   Phòng đọc cho HS: ……. m

2
, cho GV:……. m

2
 

- Hoạt động của thư viện:................................................................................................... 

- Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu:............................................................................. 

- Thư viện đạt tiêu chuẩn:.................................................................................................. 

5. Trang thiết bị và đồ dùng dạy học: 

- Đủ trang thiết bị văn phòng: ….Số máy tính……., máy photocopy:...................................... 

- Số máy projecter:…….……. Số lớp học có máy projecter:…….……. 

- Số lớp học có tivi LCD: 

- Số lớp học được trang bị bảng tương tác thông minh:……. 

- Bàn, ghế học sinh đồng bộ, đạt tiêu chuẩn: …......số lượng/lớp: …….…….……. 

- Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học: …….…….……. 

- Hiệu quả sử dụng: …….…….…….……. 

6. Hệ thống công nghệ thông tin và hiệu quả hoạt động: 

- Có kết nối Internet: …….…….……. Có Website thông tin:…….……. 

- Ứng dụng thông tin trong quản lý và dạy-học: 

- Hiệu quả hoạt động: …….…….…….…….……. 

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chí 1): 

........................................................................... 

II. Tiêu chí 2 - ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
1. Số lượng giáo viên: 

- Tổng số giáo viên toàn trường:.............................................................. đạt tỷ lệ quy 

định: …….…….GV/lớp. 

- Hiện còn thiếu giáo viên các môn học: …….…….……. 

- Số GV dạy chéo môn: …….…….trong các môn học: …….…….…….……. 

- Số giáo viên giảng dạy chương trình nâng cao: ……. 

Trình độ: đại học…….……. thạc sỹ:…….……. tiến sỹ: …….……. 

2. Trình độ giáo viên: 

- Tỷ lệ đạt chuẩn …….…….…….%, tỷ lệ trên chuẩn:…….……. % 

- Giáo viên có kinh nghiệm ứng dụng CNTT: tỷ lệ: …….…….…….% 

- Giáo viên có trình độ tin học B: tỷ lệ: …….…….%; Trình độ tin học A: tỷ lệ: …….%; 

- Giáo viên có khả năng giao tiếp một Ngoại ngữ: tỷ lệ: …….…….…….……. % 

- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV Trung học: loại xuất sắc:…….…….%; loại 

khá: …….…….%. 

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: tỷ lệ: …….……. %; cấp Thành phố: tỷ lệ: % 

- Số SKKN hàng năm: …….…….;SKKN xếp loại cấp trường, Quận: …….……. cấp 

TP:…….……. 

3. Nhân viên, viên chức 

- Số kế toán……., thủ quỹ.……., thư viện……., văn thư……., y tế……., nhân viên……. 

Trình độ đào tạo: Trung cấp:…….…….; Cao đẳng, Đại học:…….……. 

- Viên chức làm công tác thiết bị dạy học có: …….; trình độ đào tạo: CĐ:…….ĐH:……. 

4. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 

- Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: loại xuất sắc:  …….…….…….…….%; 



- Trình độ đào tạo cán bộ quản lý: thạc sỹ đạt tỷ lệ:…….%; trên chuẩn đạt tỷ lệ: …….…….%. 

5. Đội ngũ chuyên gia và giáo viên dạy song ngữ: 

- Số chuyên gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn: trong nước:…….; ngoài 

nước: …….…….…….; Thời lượng làm việc:…….…….…….……. 

- Giáo viên dạy được song ngữ: môn: …….…….; số lượng…….……., đạt tỷ lệ: …….% 

- Tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng, tham quan học tập trong hoặc ngoài nước: số 

lần/1 năm: ……. Số người tham gia:…….……. địa 

điểm:…….…….…….…….…….…….…….; Hiệu quả:................................ 

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chí 2):…….…….…….……. 

III. Tiêu chí 3- CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
1. Chương trình dạy học nâng cao: 

- Số môn có chương trình nâng cao: …….……. 

- Số tiết nâng cao/1 môn …….…….……. Số HS học chương trình nâng cao: 

- Hiệu quả:....................................................................................................................... 

2. Chương trình dạy tiếng Anh nghe, nói với người nước ngoài: 

- Số lớp: …….…….…….; Số tiết học/ 1 lớp: …….…….……. 

- Số học sinh tham gia: …….; Số giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy: 

- Hiệu quả:....................................................................................................................... 

3. Lớp song ngữ: 

- Số lớp: …….; các môn học song ngữ…….…….…….…….; số tiết học/1 lớp: 

- Hiệu quả:....................................................................................................................... 

4. Giao lưu HS với các trường trong và ngoài nước:…….lần/1 năm học, số HS tham 

gia:....... 

- Hiệu quả:....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống: ……. hoạt động/1 

năm học. 

- Hiệu quả:....................................................................................................................... 

6. Học sinh được tiếp cận với thực tế và học tập theo chuyên đề: 

- Số lần tiếp cận thực tế và số chuyên đề được tổ chức/ 1 năm học:..., Số HS tham gia…… 

- Số lần làm việc trong phòng thí nghiệm thực hành/1 lớp/1 năm học: 

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chí 3):.................................. 

IV. Tiêu chí 4 - PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

1. Đánh giá chung về việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Đánh giá chung về việc sử dụng các phương pháp dạy học mở: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

…….…….……. 

3. Tiết dạy đổi mới PPDH theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục: đạt tỷ lệ: ……....% 

4. Đánh giá chung về việc sử dụng các phương pháp đặc thù: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5. Đánh giá chung về việc đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

6. Đánh giá chung về thiết kế bài giảng của giáo viên: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

7. Đánh giá chung về việc giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ 

năng tự học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ: 



....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chí 4): 

V. Tiêu chí 5 - CÁC DỊCH VỤ TRONG GIÁO DỤC 
1. Tổ chức đưa đón học sinh: …….…….……. 

2. Tổ chức học bán trú cho HS: …….…….……. Điều kiện lớp bán trú:…….……. 

....................................................................................................................................... 

3. Đánh giá của HS qua các lần đi tiếp cận thực tế, học tập chuyên đề và làm quen với phòng 

thí nghiệm thực hành: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4. Chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

- Đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Học sinh giỏi cấp thành phố:……......tỷ lệ:…….%; cấp Quốc gia: ……..tỷ lệ …….…….% 

- Học lực: tỷ lệ …….…….……. % khá, giỏi, HS yếu, kém: tỷ lệ . % 

- Hạnh kiểm: tỷ lệ …….…….……. % xếp loại khá, tốt; HS bỏ học và lưu ban: .% 

- HS đỗ tốt nghiệp trong tổng số HS tham dự kỳ thi: tỷ lệ …….…….…….…….% 

- HS được tham gia các chương trình học kỹ năng sống, hoạt động XH: tỷ lệ % 

- Kết quả giáo dục hướng nghiệp, nghề đạt:…….…….…….…….…….% khá, giỏi. 

- Mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh: tỷ lệ …….…….…….…….…….% 

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chí 5): …….…….……. 

B. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 
I. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của từng tiêu chí, Đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

II. Kết luận chung: Nhà trường đạt:…….…….…….; 

chưa đạt:…….…….…….…….các tiêu chí trường trung học chất lượng cao. 

 HIỆU TRƯỞNG TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

THƯ KÝ 

  CHỦ TỊCH UBND quận, 

Nguyễn Văn A 

  

 

  



 Biểu mẫu 1b: Dùng cho thủ tục 1. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(Quận, huyện, thị xã) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày   tháng   năm 20…… 

  

BIÊN BẢN 

Kiểm tra, thẩm định trƣờng tiểu học đạt tiêu chí chất lƣợng cao 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban 

hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp 

giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông chất lượng cao; 

Hồi……giờ……ngày……tháng .. . năm 20.... 

Tại:.................................................................................................................................. 

Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt tiêu chí chất lượng cao được thành lập theo 

Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày    tháng    năm    của Ủy ban nhân dân quận, huyện....đã tiến 

hành kiểm tra thẩm định trường tiểu học:…….…….…….đạt tiêu chí chất lượng cao 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 

1. Trưởng đoàn: Ông (bà).................................................................................................. 

2. Phó trưởng đoàn: Ông (bà)............................................................................................ 

3. Các ủy viên:.................................................................................................................. 

*Đại diện đơn vị đƣợc kiểm tra: 

1. Ông, bà........................................................................................................................ 

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ: 

a. Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm: 

- Diện tích trường:…….…….m
2
 Đạt:…….…….m

2
/1 HS 

- Diện tích sân chơi:…….…….m
2
 Đạt:…….…….m

2
/1 HS 

- Cảnh quan nhà trường:…….…….…….…….……. 

- Môi trường sư phạm:…….…….…….……. 

b. Nhà đa năng: 

- Diện tích nhà đa năng: …….…….…….m
2
  Đạt: …….m

2
/1 HS 

- Có đủ các dụng cụ tập luyện: …….…….…….……. 

c. Phương tiện, thiết bị giáo dục: 

- Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học:…….…….…….……. 

- Nhà trường có máy tính, máy photocopy:…….…….……. 

- Nhà trường có phòng lưu trữ hồ sơ tài liệu chung:…….…….……. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/6/2013&eday=24/6/2013


- Số bộ bàn ghế cho học sinh:.., trong đó loại bàn HS có 2 chỗ ngồi: 

- Số lớp có đủ bàn, ghế, bảng, hệ thống chiếu sáng đúng quy cách:.…….……. 

- Số bảng chống loá:…….……. 

d. Phòng học: 

- Số lớp học: ….. Số phòng học: ……. Số học sinh: ………. Tỷ lệ HS/lớp: ……. 

- Diện tích phòng học: ……. m
2
         Đạt:……. m

2
/1 học sinh 

- Đảm bảo về ánh sáng, nhiệt độ: …….…….……. 

- Phòng học có trang bị tủ đựng hồ sơ, ĐDDH:……. 

đ. Thư viện: 

- Diện tích thư viện: …….m
2
 Phòng đọc cho HS:…….m

2
, cho GV:…….…….m

2
 

- Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu: …….…….…….…….……. 

- Thư viện đạt tiêu chuẩn: …….…….…….……. 

e. Công nghệ thông tin: 

- Có kết nối Internet: …….…….…….…….……. 

- Có Website thông tin:…….…….…….……. 

- Ứng dụng thông tin trong quản lý và dạy - học: …….…….……. 

g. Phòng học ngoại ngữ, tin học: 

- Diện tích phòng học ngoại ngữ…….…….m
2
    Có trang thiết bị:…….……. 

- Diện tích phòng tin học…….…….m
2
     Số máy tính:…….…….…….……. 

h. An ninh, an toàn thực phẩm: 

- Trường đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ:…….……. 

- Bếp ăn đúng quy định, trang thiết bị đầy đủ:…….……. 

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm:…….……. 

- Trường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, có nguồn nước sạch:…….……. 

* Đánh giá tiêu chuẩn 1: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

      

II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN: 

a. Số lượng và trình độ đào tạo: 

- Tổng số giáo viên:…….Số GV đạt trên chuẩn:…….……. 

- Số GV có chứng chỉ A tiếng Anh:…….……. Tỷ lệ: .……. 

- Số GV có chứng chỉ B tiếng Anh:…….……. Tỷ lệ: ……. 

- Số GV biết ứng dụng CNTT:……. Tỷ lệ: …….……. 

- Số GV tự làm và sử dụng ĐDDH hiệu quả:……. Tỷ lệ:……. 



- Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 

+ Xếp loại Xuất sắc:……. Tỷ lệ: …….……. 

+ Xếp loại Khá: ....... Tỷ lệ: …….……. 

- Số GV dạy giỏi cấp trường:……. Tỷ lệ:…….……. 

- Số GV dạy giỏi cấp quận (huyện, thị xã) trở lên:…….……. Tỷ lệ:……. 

- Số SKKN được xếp loại cấp quận (huyện, thị xã) hoặc TP: …….; Tỷ lệ: ……. 

b. Số lượng nhân viên: 

- Kế toán: ……. Văn thư: ……. Y tế: ..... Thiết bị dạy học:................ ……. Thư viện: ……. và 

nhân viên khác: ………. 

- Trình độ đào tạo: ............................................................................................................ 

- Số hoàn thành nhiệm vụ được giao:……. Tỷ lệ:................................................................. 

c.- Số chuyên gia trong nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn: ……. 

- Số chuyên gia ngoài nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn: ……. 

- Có tổ chức tham quan, giao lưu học tập ở trong hoặc ngoài nước: ……. 

* Đánh giá tiêu chuẩn 2: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

      

III. CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

a. Chương trình giáo dục bổ sung: 

- Có bổ sung cho các môn học: …….…….…….…….…….…….…….……. 

- Có bổ sung cho các hoạt động giáo dục:…….…….…….…….…….…….…….… 

b. Hoạt động hỗ trợ giáo dục: 

- Tổ chức câu lạc bộ các môn năng khiếu: …….…….……. 

- Tổ chức hoạt động tập thể, GD kỹ năng sống: …….……. 

c. - Có chương trình dạy tăng cường tiếng Anh nghe, nói với người nước ngoài: 

d. - Có lớp song ngữ môn Toán và Khoa học cho HS lớp 4, 5: ….. 

đ. - Hàng năm có cho HS tham quan, giao lưu với các trường trong và ngoài nước:…. 

e - Số lần tư vấn tâm lý, sức khoẻ: ……./năm 

* Đánh giá tiêu chuẩn 3: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

      



IV. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

a. - Tiếp cận mô hình trường học mới: …….……. 

- Đổi mới phương pháp dạy học:…….……. 

b. - Số CBQL và GV có kiến thức, kĩ năng thực hiện đổi mới PPDH và dạy phân hóa HS: ...... 

Tỷ lệ:……. 

c. - GV chú trọng bồi dưỡng PP tự học, tư duy khoa học:            ................. 

d. - Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá: …….……. 

* Đánh giá tiêu chuẩn 4: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

      

V. CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC CHẤT LƢỢNG CAO: 

a. Có các dịch vụ: 

- Tổ chức bán trú cho HS:…….…….…….…….……. 

- Tổ chức đưa, đón HS:…….…….…….…….…….…….……. 

- Tổ chức trông giữ HS đáp ứng nhu cầu của phụ huynh:..................................................... 

b. - Phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS: 

....................................................................................................................................... 

- Phối hợp có hiệu quả giữa GV với cha mẹ HS để nâng cao chất lượng GD: 

....................................................................................................................................... 

- Có hệ thống thông tin hai chiều trực tuyến:....................................................................... 

....................................................................................................................................... 

c. Chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy 

động các nguồn lực về kinh tế, vật chất để xây dựng trường và môi trường 

GD:.................................................................. 

d. Chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng: 

- Đảm bảo chất lượng GD toàn diện cho HS, chú trọng phát huy năng lực cá nhân: 

....................................................................................................................................... 

- Số HS tham gia: HĐ ngoại khóa:……. Tỷ lệ: ……, GD kĩ năng sống: ……. Tỷ lệ: … 

Các môn năng khiếu (GD thể chất, GD nghệ thuật):……. Tỷ lệ: …. 

- Số HS xếp loại hạnh kiểm Thực hiện đầy đủ:……. Tỷ lệ: ……. 

- Số HS: xếp loại GD đạt loại giỏi: ……. Tỷ lệ ……. Xếp loại GD đạt trung bình: …….; Tỷ 

lệ: ……Số HS bỏ học: .... Tỷ lệ: ……. 

- Có HS đạt thành tích trong các kỳ giao lưu olympic cấp quận (huyện, thị xã), thành phố trở 

lên:    

- Số HS được khám, kiểm tra sức khoẻ định kì 6 tháng/lần: …….; Tỷ lệ: ……. 



- Số HS được tiêm chủng phòng bệnh:……. Tỷ lệ: ……. 

- Kết quả đánh giá hàng năm của các ban, ngành liên quan được xếp loại: 

- Trắc nghiệm mức độ tín nhiệm của HS về điều kiện học tập, chất lượng dạy-học hàng năm 

xếp loại Tốt đạt tỷ lệ:……. 

- Trắc nghiệm mức độ tín nhiệm của cha mẹ HS về điều kiện học tập, chất lượng dạy- học hàng 

năm xếp loại Tốt đạt tỷ lệ:……. 

* Đánh giá tiêu chuẩn 5: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

  

          

          

B. KẾT LUẬN: Nhà trường chƣa đạt           / đạt              các tiêu chí trường tiểu học chất 

lượng cao. 

  

HIỆU TRƯỞNG TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

THƯ KÝ 

  CHỦ TỊCH UBND quận, 

Nguyễn Văn A 

  

  

  



Biểu mẫu 1c: Dùng cho thủ tục 1. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(Quận, huyện, thị xã) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày   tháng   năm 20… 

  

BIÊN BẢN 

Kiểm tra, thẩm định trƣờng mầm non đạt tiêu chí chất lƣợng cao 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban 

hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp 

giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông chất lượng cao; 

Hồi …….. giờ …….. ngày …….. tháng …….. năm 20 …….. 

Tại:.................................................................................................................................. 

Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt tiêu chí chất lượng cao được thành lập theo 

Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày    tháng    năm của Ủy ban nhân dân quận, huyện .... đã tiến 

hành kiểm tra thẩm định trường tiểu học:……..……..……..…….. đạt tiêu chí chất lượng cao. 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 
1. Trưởng đoàn: Ông (bà).................................................................................................. 

2. Phó trưởng đoàn: Ông (bà)............................................................................................ 

3. Các ủy viên:.................................................................................................................. 

*Đại diện đơn vị đƣợc kiểm tra: 
1. Ông, bà........................................................................................................................ 

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

I. Kiểm tra tiêu chí cơ sở vật chất 
- Tổng số điểm trường:...................................................................................................... 

- Chất lượng các công trình xây dựng của nhà trường: Kiên cố ……..; Bán 

kiên cố ……..…….. Cấp 4 ……..…….. 

- Định mức trẻ trên lớp: 

+ Nhóm trẻ 13- 24 tháng tuổi:............................................................................................. 

+ Nhóm trẻ 13- 24 tháng tuổi:............................................................................................. 

+ Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi:.................................................................................................. 

+ Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi:................................................................................................... 

+ Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi:................................................................................................... 

- Môi trường sư phạm xanh sạch đẹp:……..……..… 

+ Khu vui chơi thiên nhiên cho trẻ hoạt động:……..……..…….. 

+ Sân chơi giao thông cho trẻ hoạt động:……..……..…….. 

- Phòng nhóm, lớp: 

+ Điều kiện tiêu chuẩn ánh sáng học đường, không khí, nhiệt 

độ: ……..……..……..……..…….. 

+ Công trình vệ sinh, thiết bị vệ sinh theo lứa tuổi................................................................ 

- Trang thiết bị phòng nhóm, lớp: 

+ Thiết bị theo danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm 

non do Bộ GD & ĐT ban hành (đủ, thiếu):……..…….. 

+ Tính thẩm mỹ, hiện đại của trang thiết bị:........ 

- Phòng chức năng: 

+ Phòng hội trường, phòng máy tính, phòng tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh, phòng thư 

viện, các phòng, khu vực khác (đủ, thiếu)……..…….. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/6/2013&eday=24/6/2013


+ Trang thiết bị phòng chức năng: (đủ, thiếu, đồng bộ, hiện đại):........................................... 

+ Trang thiết bị nhà bếp: (đủ, thiếu, hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm): 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

- Các phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy: (đủ, thiếu, bố trí phù 

hợp)       

II. Tiêu chí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
- Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng: 

- Trình độ đào tạo của cán bộ quản lý: 

+ Chứng chỉ QLGD:...……..; QLHCNN:……..……..; LLCT:…….. 

+ Năng lực tổ chức quản lý, chỉ đạo, tính dân chủ, đổi mới, sáng tạo của cán bộ quản 

lý: ……..……..……..……..……..…….. 

+ Khả năng ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy:……..……..…….. 

- Giáo viên: 

+ Trình độ chuyên môn trên chuẩn: ……..; Chứng chỉ tiếng Anh: …….. 

Khả năng ứng dụng CNTT ……..……..; Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVMN: ................ 

- Giáo viên dạy chuyên biệt các hoạt động: Tạo hình, âm nhạc, thể chất:……..……..…….. 

- Bồi dưỡng hàng năm cho giáo viên về kiến thức mới, phương pháp giáo dục, tham quan học 

tập các điển hình tiên tiến trong nước, quốc tế: ……..…….. 

- Nhân viên nuôi dưỡng đạt trình độ trung cấp nghề nấu ăn (số lượng, tỷ 

lệ): ……..……..……..…….. 

- Tỷ lệ cán bộ, GV, NV đạt lao động tiên tiến, giỏi cấp quận huyện, cấp 

Thành phố: ……..……..……..…….. 

III. Tiêu chí chƣơng trình giảng dạy 
- Các nội dung chọn lọc, bổ sung: 

+ Tăng cường các hoạt động theo chủ đề:…….. 

+ Tăng cường chăm sóc cá nhân:…….. 

............................................................................. 

- Tổ chức các hoạt động làm quen tiếng Anh, làm quen với máy tính ở lứa tuổi mẫu giáo (độ 

tuổi, thời gian, địa điểm, thời lượng...):……..…….. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Thể dục thể thao và nghệ thuật 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn dinh dưỡng sức khỏe, tâm lý cho trẻ (thời điểm, số lần/ 

năm):        

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ (Thời điểm, số lần/năm) ..……..……..……..…….. 

IV. Tiêu chí phƣơng pháp giảng dạy 
- Tỷ lệ hoạt động giáo dục được tổ chức theo hình thức đổi mới: 

....................................................................................................................................... 

- Áp dụng phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiên tiến, hiện đại của nhà 

trường……..……..……..……..…….. 

- Tổ chức các hoạt động tạo hình, âm nhạc, thể chất (giáo viên dạy chuyên biệt? học tại phòng 

chức năng?)……..……..……..…….. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm và tiếp cận cá nhân (mức độ): 

....................................................................................................................................... 

- Mức độ cho trẻ tham gia các hoạt động tiếp xúc thiên nhiên và hoạt động trải nghiệm thực 

tiễn:……..……..……..……..……..…….. 

- Có hình thức giáo dục trực tuyến, liên lạc qua mạng với học sinh, gia đình (có, không 

có): ……..……..……..……..…….. 

V. Tiêu chí các dịch vụ chất lƣợng cao 
- Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh:……..……..……..…….. 



- Cam kết chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng:……..……..……..……..……..……..…….. 

B. Kiểm tra hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận trƣờng chất lƣợng cao của nhà trƣờng 
1. Biên bản tự đánh giá của trường theo tiêu chí trường chất lượng cao 

……..……..……..……..…….. 

2. Đề án phát triển trường chất lượng cao và Kế hoạch thực hiện 

……..……..……..……..…….. 

3. Hồ sơ quản lý chỉ đạo các hoạt động của nhà trường .……..……..……..……..……..…….. 

4. Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả đánh giá ngoài chất lượng giáo dục trường 

mầm non……..……..……..……..…….. 

C. KẾT LUẬN 

1. Kết quả thẩm định các tiêu chí trường mầm non chất lượng cao: 

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận trƣờng chất lƣợng cao của nhà 

trƣờng 
....................................................................................................................................... 

Đối chiếu với các quy định cụ thể của trường chất lượng cao tại Quyết định số 20/2013/UBND 

ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Trường mầm non …….. Đạt tiêu chí trường 

mầm non chất lượng cao, đủ điều kiện đề nghị Hội đồng kiểm tra thẩm định cấp Thành phố 

kiểm tra và đề xuất UBND Thành phố công nhận./. 

  

HIỆU TRƯỞNG TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

THƯ KÝ 

  CHỦ TỊCH UBND quận, 

Nguyễn Văn A 

  

  

  



Biểu mẫu 1d: Dùng cho thủ tục 1. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…… 

  

BIÊN BẢN KIỂM TRA THẨM ĐỊNH 

TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐẠT TIÊU CHÍ CHẤT LƢỢNG CAO 

Căn cứ Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012; 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban 

hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp 

giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội Ban 

hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; 

Hồi……..giờ……..ngày …….. tháng ... năm 20.... 

Tại:……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

Đoàn kiểm tra, thẩm định trường đạt tiêu chí chất lượng cao của Sở GĐ&ĐT Hà Nội được 

thành lập theo Quyết định số .../QĐ-SGD&ĐT ngày    tháng ... năm 20… đã tiến hành kiểm tra 

thẩm định trường tiểu học đạt tiêu chí chất lượng cao 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 

1. Trưởng đoàn: Ông (bà)……..……..……..……..……..…….. 

2. Phó trưởng đoàn: Ông (bà)……..……..……..……..……..…….. 

3. Các ủy viên: …….. 

*Đại diện đơn vị đƣợc kiểm tra: 

1. Ông, bà……..……..……..…….. 

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ: 

a. Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm: 

- Diện tích trường:……..……m
2
         Đạt: ……..m

2
/1 HS 

- Diện tích sân chơi:……..m
2
             Đạt: ……..m

2
/1 HS 

- Cảnh quan nhà trường:……..……..……..……..…….. 

- Môi trường sư phạm:……..……..…….. 

b. Nhà đa năng: 

- Diện tích nhà đa năng:……..……m
2
         Đạt:……..……m

2
/1 HS 

- Có đủ các dụng cụ tập luyện: ……..……..…….. 

c. Phương tiện, thiết bị giáo dục: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1


- Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học: ……..……..…….. 

- Nhà trường có máy tính, máy photocopy: ……..……..……..…….. 

- Nhà trường có phòng lưu trữ hồ sơ tài liệu chung: ……..……..……..…….. 

- Số bộ bàn ghế cho học sinh:…….., trong đó loại bàn HS có 2 chỗ ngồi:.....…….. 

- Số lớp có đủ bàn, ghế, bảng, hệ thống chiếu sáng đúng quy cách:.................... 

- Số bảng chống lóa:…… 

d. Phòng học: 

- Số lớp học: …… Số phòng học: ……Số học sinh: …… Tỷ lệ HS/lớp:.............. 

- Diện tích phòng học: ……m
2
 Đạt: ………m

2
/1 học sinh 

- Đảm bảo về ánh sáng, nhiệt độ: ……………………………… 

- Phòng học có trang bị tủ đựng hồ sơ, ĐDDH:.………… 

đ. Thư viện: 

- Diện tích thư viện: ……m
2
 Phòng đọc cho HS: ……m

2
, cho GV: ……m

2
 

- Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu:…………………… 

- Thư viện đạt tiêu chuẩn: …………………… 

e. Công nghệ thông tin: 

- Có kết nối Internet: …………………… 

- Có Website thông tin:…………………… 

- Ứng dụng thông tin trong quản lý và dạy-học: ………………………… 

g. Phòng học ngoại ngữ, tin học: 

- Diện tích phòng học ngoại ngữ……m
2
 Có trang thiết bị: ……… 

- Diện tích phòng tin học……m
2
 Số máy tính:………… 

h. An ninh, an toàn thực phẩm: 

- Trường đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ:………… 

- Bếp ăn đúng quy định, trang thiết bị đầy đủ:………… 

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm: 

- Trường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, có nguồn nước sạch:.…… 

* Đánh giá tiêu chuẩn 1: 

Đạt   Chƣa đạt 

      

      

II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN: 

a. Số lượng và trình độ đào tạo: 

- Tổng số giáo viên:……Số GV đạt trên chuẩn: 

- Số GV có chứng chỉ A tiếng Anh:..…… Tỷ lệ: …… 

- Số GV có chứng chỉ B tiếng Anh:........ Tỷ lệ: …… 



- Số GV biết ứng dụng CNTT: …… Tỷ lệ: ......... 

- Số GV tự làm và sử dụng ĐDDH hiệu quả:…. Tỷ lệ: …… 

- Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 

+ Xếp loại Xuất sắc:…… Tỷ lệ: …… 

+ Xếp loại Khá: ....... Tỷ lệ: …… 

- Số GV dạy giỏi cấp trường:…… Tỷ lệ: …… 

- Số GV dạy giỏi cấp quận (huyện, thị xã) trở lên:…… Tỷ lệ: …… 

- Số SKKN được xếp loại cấp quận (huyện, thị xã) hoặc TP: .…… Tỷ lệ: …… 

b. Số lượng nhân viên: 

- Kế toán: …… Văn thư: ..... Y tế: …… Thiết bị dạy học: …… Thư viện: …… và nhân viên 

khác: ………… 

- Trình độ đào tạo: …………………………………………………… 

- Số hoàn thành nhiệm vụ được giao: ………… Tỷ lệ: …… 

c. - Số chuyên gia trong nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn: …… 

- Số chuyên gia ngoài nước tham gia giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn: …… 

- Có tổ chức tham quan, giao lưu học tập ở trong hoặc ngoài nước: …… 

* Đánh giá tiêu chuẩn 2: 

Đạt 

  

  

  

  Chƣa 

đạt 

III. CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

a. Chương trình giáo dục bổ sung: 

- Có bổ sung cho các môn học: ………………………… 

- Có bổ sung cho các hoạt động giáo dục: …………………… 

b. Hoạt động hỗ trợ giáo dục: 

- Tổ chức câu lạc bộ các môn năng khiếu: …………………… 

- Tổ chức hoạt động tập thể, GD kỹ năng sống: …………………… 

c. - Có chương trình dạy tăng cường tiếng Anh nghe, nói với người nước ngoài: 

d. - Có lớp song ngữ môn Toán và Khoa học cho HS lớp 4, 5: ….. 

đ. - Hàng năm có cho HS tham quan, giao lưu với các trường trong và ngoài nước:...... 

e. - Số lần tư vấn tâm lý, sức khoẻ: ……/năm 

* Đánh giá tiêu chuẩn 3: 



Đạt 

  

  

  

  Chƣa 

đạt 

IV. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 

a. - Tiếp cận mô hình trường học mới: ………. 

- Đổi mới phương pháp dạy học: ……….… 

b. - Số CBQL và GV có kiến thức, kĩ năng thực hiện đổi mới PPDH và dạy 

phân hóa HS:…… Tỷ lệ:…… 

c. - GV chú trọng bồi dưỡng PP tự học, tư duy khoa học:            ……… 

d. - Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá: ………… 

* Đánh giá tiêu chuẩn 4: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

      

      

V. CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC CHẤT LƢỢNG CAO: 
a. Có các dịch vụ: 
- Tổ chức bán trú cho HS: …………………………………… 
- Tổ chức đưa, đón HS:……………… 
- Tổ chức trông giữ HS đáp ứng nhu cầu của phụ huynh:……… 
b. - Phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS: …………………… 
- Phối hợp có hiệu quả giữa GV với cha mẹ HS để nâng cao chất lượng GD: 
....................................................................................................................................... 
- Có hệ thống thông tin hai chiều trực tuyến:…………………………………… 
c. - Chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương để 
huy động các nguồn lực về kinh tế, vật chất để xây dựng trường và môi trường 
GD:…………………… 
d. Chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng: 
- Đảm bảo chất lượng GD toàn diện cho HS, chú trọng phát huy năng lực cá nhân:…… 
- Số HS tham gia: HĐ ngoại khóa:………… Tỷ lệ: ….,GD kĩ năng sống: …… Tỷ lệ:.... 
Các môn năng khiếu (GD thể chất, GD nghệ thuật):…… Tỷ lệ: …… 
- Số HS xếp loại hạnh kiểm Thực hiện đầy đủ: …….. Tỷ lệ: …… 
- Số HS: Xếp loại GD đạt loại giỏi: …… Tỷ lệ xếp loại GD đạt trung bình: …… 
Tỷ lệ: …… Số HS bỏ học: .... Tỷ lệ: …… 
- Có HS đạt thành tích trong các kỳ giao lưu olympic cấp quận (huyện, thị xã), thành phố trở 
lên: ……………………………………………… 
- Số HS được khám, kiểm tra sức khoẻ định kì 6 tháng/lần: …… Tỷ lệ: …… 
- Số HS được tiêm chủng phòng bệnh: …… Tỷ lệ: …… 
- Kết quả đánh giá hàng năm của các ban, ngành liên quan được xếp loại: ...................... 
- Trắc nghiệm mức độ tín nhiệm của HS về điều kiện học tập, chất lượng dạy-học hàng năm 
xếp loại Tốt đạt tỷ lệ:…… 
- Trắc nghiệm mức độ tín nhiệm của cha mẹ HS về điều kiện học tập, chất lượng dạy-học hàng 
năm xếp loại Tốt đạt tỷ lệ:…… 



* Đánh giá tiêu chuẩn 5: 

Đạt   Chƣa 

đạt 

      

  

          

          

B. KẾT LUẬN: Nhà trường     chưa đạt/        đạt các tiêu chí trường tiểu học chất lượng cao. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

NHÀ TRƯỜNG 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

THƯ KÝ 

 

 

 

 


