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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện học tập thường xuyên 

 

 
 

Căn cứ Thông tư 22/TT-BGDĐT, ngày 06/8/2020 của Bộ giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập.  

Trường THCS Phù Đổng xây dựng tiêu chí đánh giá việc học tập thường 

xuyên của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường hằng năm như sau: 

I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

 

TT Nội dung đánh giá 
Mức điểm 

tối đa 

1 
Cá nhân có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hằng năm 

được nhà trường phê duyệt.  
10 

2 

Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, nội quy làm 

việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và 

trao đổi. 

10 

3 
Hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng 

bắt buộc theo quy định của nhà nước. 
10 

4 
Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách 

nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;  
10 

5 Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; 5 

6 
Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng 

họ, cộng đồng nơi cư trú đạt gia đình văn hóa; 
10 

7 
Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi 

trường; 
10 

8 
Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ 

năng giải quyết vấn đề; 
5 

9 Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;  5 

10 
Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng 

xử văn hóa phù hợp. 
10 

11 
Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu công việc; 
5 

12 
Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cuối năm 

học được đánh giá. 
10 

Tổng điểm đánh giá: 100 
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II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI: 

- Xếp loại Tốt: Tổng số điểm đạt từ 85 điểm đến 100 điểm. 

- Xếp loại Khá: Tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm. 

- Xếp loại Trung bình: Tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.  

- Loại Chưa đạt: các trường hợp còn lại.  

 

Trên đây là Tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên 

trường THCS Phù Đổng về việc học tập thường xuyên hằng năm. Nhà trường 

kính đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện đánh giá nghiêm 

túc, minh bạch, công khai và dân chủ.  Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng 

có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.  
 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT Gia Lâm (để báo cáo) 
- Cán bộ GVNV (để thực hiện). 

- Lưu VP; Hồ sơ “Đơn vị học tập” 

HIỆU TRƯỞNG 
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