
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 

 

Số:      /BC-MNHM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Long Biên, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả hội thi giáo viên giỏi- Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường 

Năm học 2022- 2023 

 

  Căn cứ kế hoạch số 230/ KH-MNHM ngày 25 tháng 9 năm 2022 của 

Trường mầm non Hoa Mai về việc tổ chức hội thi giáo viên, nhân viên  giỏi cấp 

Trường năm học 2022- 2023. 

  Trường mầm non Hoa Mai đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi - nhân 

viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường nghiêm túc, có hiệu quả, tạo nhiều hoạt động 

khám phá trải nghiệm cho trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.  

  Ban giám khảo hội thi xin báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

 I. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch:  

- Phối hợp với công đoàn phát động phong trào thi giáo viên, nhân viên 

giỏi ngay từ đầu năm học thông qua buổi triển khai nhiệm vụ năm học. 

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân 

viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường. 

- Xây dựng các nội dung quy chế hội thi, tiêu chí chấm điểm các hoạt 

động thống nhất trong Ban giám hiệu và hội đồng thi đua khen thưởng nhà 

trường, công khai thông báo tới 100% CBGVNV nhà trường. 

- Tổ chuyên môn xây dựng đề thi cho giáo viên, nhân viên căn cứ vào kế 

hoạch nhiệm vụ năm học của Quận, của trường, qui chế nuôi dạy trẻ mầm non 

ban hành kèm theo Quyết định số 115/GDMN ngày 07/11/2001; Một số nội 

dung bổ sung thực hiện qui chế chuyên môn theo chế độ sinh hoạt một ngày tại 

cơ sở GDMN; hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức hoạt động 

góc trong cơ sở GDMN; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 

26/2018; văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của 

BGD&ĐT ban hành;  xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ tại trường mầm non. 

- Chỉ đạo chi đoàn chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ cho hội thi.  

- Chỉ đạo tổ chuyên môn trực tiếp trông thi và chấm bài thi. 
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- Tuyên truyền tới 100% CB-GV-NV phụ huynh học sinh và học sinh 

trong nhà trường về "Hội thi giáo viên dạy giỏi- nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp 

trường" 

-  Phối hợp tốt giữa nhà trường với phụ huynh học sinh tham dự kiến tập 

các tiết hội giảng của các lớp 

- Xây dựng kế hoạch chấm thi lý thuyết và thực hành cho giáo viên và nhân 

viên, trong đó nêu rõ thời gian cụ thể. 

1. Đối với giáo viên: 

* Bốc  thăm đề tài tham gia hội thi:  Từ ngày 27/9/2022 (bắt thăm đề tài 

trước 1 tuần) 

* Thi lý thuyết:   Ngày 27/9/2022 

* Thi thực hành: Bắt đầu từ ngày 04/10 đến hết ngày 15/10/2022 

* Địa điểm tổ chức: 14 lớp 

* Số lượng lớp tham dự: 14/14 lớp  

* Nội dung thi: 

a. Lý thuyết: (10 điểm): 01 bài thi kiểm tra hiểu biết chung về Điều lệ 

trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non ban  hành kèm theo Quyết 

định số 1115/GDMN ngày 07/11/2001 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Quy 

định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

BGDĐT ngày 13/4/2021  về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm 

non; Nhiệm vụ năm học 2022- 2023 cấp học mầm non Quận Long Biên; Xử lý 

một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non. 

b. Thực hành - Tổ chức hoạt động giáo dục: 

- Quy chế CSND (10 điểm):  Tổ chức  hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: ăn , 

ngủ (chấm cùng ngày thi thực hành) 

- Tổ chức hoạt động giáo dục (kèm giáo án) (20 điểm):  Tổ chức 01 hoạt 

động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01 hoạt động học (đối với 

giáo viên mẫu giáo) rút thăm trước ngày thi 1 tuần (lịch rút thăm kèm theo kế 

hoạch). 

c. Phần thi vấn đáp: (10 điểm): Trình bày bằng bản mềm có nêu một số 

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. Nội dung 

sẽ được dựa vào hoạt động giáo dục mà các đ/c bắt thăm được. Thời gian trình 

bày không quá 30 phút.   
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d. Cách tính điểm: 

- Lý thuyết : 10 điểm 

- Quy chế : 10 điểm 

- Hoạt động giáo dục: 20 điểm 

- Thi vấn đáp: 10 điểm 

Tổng : 50 điểm 

- Xếp loại giáo viên sẽ tính  điểm từ cao xuống  thấp. 

2.  Đối với nhân viên 

- Thi lý thuyết qui chế nuôi dưỡng trẻ 

- Thi thực hành ( Nấu một món ăn tự chọn và chế biến 10 xuất ăn cho trẻ ), phối 

hợp dây chuyền tổ nuôi 

* Thời gian tổ chức:   

+ Thi lý thuyết:  Ngày 30/9/2022. 

+ Thi thực hành: Ngày 12/10/2022. 

II. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Số lượng giáo viên, nhân viên tham gia dự thi: 32 đ/c ( trong đó có 

08 nhân viên nuôi dưỡng) 

2. Kết quả hội thi:  

* Phần thi lý thuyết 

- Ưu điểm: 

+ 100% các đ/c giáo viên, nhân viên có ý thức ôn luyện và nghiêm túc thực hiện 

quy định trong giờ thi 

+ Các bài thi được đánh giá cao, không có điểm dưới trung bình, đều đạt khá trở 

lên. 

+ GVNV cơ bản nắm vững nội dung chương trình giảng dạy, các kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ năm học của các cấp, của trường. 

 - Tổn tại: 

+ Phần trình bày của một số giáo viên còn sơ sài. 

* Phần vấn đáp:  

- Ưu điểm:  

+ 100% các đ/c giáo viên - nhân viên có ý thức ôn luyện và nghiêm túc thực hiện 

bài thi 

+ Các bài thi vấn đáp của giáo viên nhân viên đều đạt điểm từ khá trở lên, không 

có điểm trung bình. 
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+ Nội dung trả lời trọng tâm, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong 

công tác giáo dục trẻ theo từng lĩnh vực. 

  - Tồn tại: Một số giáo viên, nhân viên còn lúng túng, bỡ ngỡ trong việc 

trình bày và trả lời các câu hỏi. Nội dung trả lời còn chưa được trau chuốt. 

 

* Phần thi thực hành quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ: 

- Ưu điểm:  

- Giáo viên phối kết hợp dây chuyền nhịp nhàng, đều tay 

- Phân công rõ người rõ việc 

- Tổ chức giờ ăn theo đúng quy trình. Trẻ ăn ngoan, hết suất 

- Tồn tại: Khả năng bao quát của một số giáo viên trẻ còn hạn chế, kỹ 

năng tự phục vụ của trẻ một số lớp còn hạn chế. 

* Phần thi tổ chức tiết dạy và hoạt động của giáo viên 

- Ưu điểm:  

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục hoạt động 

+ Xây dựng môi trường lớp phù hợp với lứa tuổi, nhiều sản phẩm của trẻ, 

nhiều đồ dùng tự tạo do cô và trẻ làm. 

+ Ứng dụng CNTT phù hợp, có hiệu quả, một số bài giảng được thiết kế 

sáng tạo, sử dụng các phần mềm đặc biệt là phần mềm E-Learning và được nhân 

rộng trong toàn trường. 

+ Các GV đã vận dụng linh hoạt ứng dụng phương pháp STEAM vào 

giảng dạy cho trẻ, tạo cho trẻ có cơ hội được trải nghiệm, thực hành kĩ năng, 

hình thành kỹ năng tư duy ở trẻ. 

+ Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp sáng tạo phù hợp với lứa 

tuổi, một số giờ dạy có sáng tạo và thành công như giờ dạy của cô: Nguyễn Thị 

Huệ, Nguyễn Thanh Thúy, Phạm Phương Linh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đỗ Thị Thu 

Huyền, Đặng Thu Huế, Lưu Thị Mai Vân... 

+ Qua hội thi BGH đánh giá cao tinh thần ý thức của giáo viên nhân viên 

và đã lựa chọn tổ chức kiến tập 07 hoạt động cho giáo viên toàn trường ( 04 

Hoạt động ứng dụng phương pháp STEAM, 01 hoạt động âm nhạc, 1 hoạt động 

khám phá 01 giờ ăn) 

- Tồn tại: Nghệ thuật lên lớp,  kỹ năng tổ chức tiết học của một số giáo 

viên trẻ còn hạn chế. Đồ dùng dạy học của một số giáo viên còn chưa được sáng 

tạo. 
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* Phần thi nấu một món ăn tự chọn và chế biến 10 xuất ăn cho trẻ , 

phối hợp dây chuyền tổ nuôi 

- Ưu điểm: Phân công dây chuyền hợp lý, phối hợp nhịp nhàng, thao tác 

nhanh, gọn, thuần thục. Các xuất ăn của trẻ đảm bảo chất lượng, định lượng, đầy 

đủ dinh dưỡng. Món ăn tự chọn được trình bày đẹp mắt,  màu sắc hấp dẫn, mùi 

vị thơm ngon 

- Tồn tại : Thuyết trình cần rõ ràng hơn 

* Xếp loại:   - 02 giải nhất 

- 02 giải nhì 

    - 04 giải ba 

   - 05 khuyến khích 

   - 19 đ/c đạt giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường 

Trên đây là báo cáo kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi 

dưỡng giỏi cấp trường năm học 2022- 2023 của  trường mầm non Hoa Mai./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD/ Báo cáo; 

- Lưu: CM 

 

HIỆU TRƯỞNG 

( Đã ký) 

 

 

 

Trần Thị Nghĩa Quỳnh 
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