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THÔNG TƯ 

Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông 

 

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị 

định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 

Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi 

điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn hiệu 

trưởng trường phổ thông. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định Chuẩn hiệu trưởng 

trường phổ thông. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo 

dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
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Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc sở giáo dục 

và đào tạo và hiệu trưởng các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường dự bị đại học chịu trách 

nhiệm thực hiện Thông tư này.  

  Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……. tháng …… năm 2018. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu 

trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học.  

 

 Nơi nhận: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Như Điều 2 (để thực hiện); 

- Công báo; Website của Chính phủ; 

- Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ TCCB, Cục NGCBQLGD (10 bản).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

QUY ĐỊNH  

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2018/TT-BGDĐT ngày    tháng     năm 2018  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, bao gồm: 

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quy định đánh giá, xếp loại hiệu trưởng 

trường phổ thông theo Chuẩn.  

2. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo 

dục phổ thông, bao gồm: trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 

tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học 

cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường 

trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ 

thông có nhiều cấp học, trường dự bị đại học (sau đây gọi chung là trường phổ 

thông).  

Điều 2. Mục đích 

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 

quản trị trường học của hiệu trưởng trường phổ thông, làm căn cứ để: 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông tự đánh giá, tự phấn đấu, 

học tập nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông; 

- Các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá nhằm xây 

dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát 

triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập của cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối 

với hiệu trưởng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, 
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nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học; năng lực quản trị nhà trường; năng lực xây dựng 

môi trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển quan hệ xã hội. 

2. Tiêu chuẩn là quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi 

lĩnh vực của chuẩn. 

3. Tiêu chí là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của 

mỗi tiêu chuẩn. 

4. Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân 

chứng) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức đạt được của tiêu chí.  

 

CHƯƠNG II 

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

Hiệu trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm 

nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực. 

1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu chấp hành và tổ chức triển 

khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước trong nhà trường. 

2. Tiêu chí 2. Đạo đức: Công bằng, bao dung, vị tha, tôn trọng người khác; 

trung thực, trách nhiệm với công việc. 

3. Tiêu chí 3. Lối sống: Lối sống lành mạnh, chân thành, giản dị, gần gũi với 

đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin 

học 

Hiệu trưởng vững vàng về chuyên môn; am hiểu nghiệp vụ sư phạm, quản 

trị nhà trường; sử dụng được ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý nhà trường. 

1. Tiêu chí 4. Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy 

định.  

2. Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm: Có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư 

phạm, hỗ trợ giáo viên phát triển nghiệp vụ sư phạm. 

3. Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với hiệu 

trưởng công tác ở vùng dân tộc thiểu số) và tin học: Sử dụng được ngoại ngữ (hoặc 

tiếng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. 

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường 

Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường có kế hoạch, quy trình 

thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả. 

1. Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường 
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Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, 

mục tiêu, kết quả, hoạt động và điều kiện thực hiện phù hợp với bối cảnh cụ thể 

của nhà trường, của địa phương và định hướng của ngành Giáo dục. 

2. Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục học sinh: Chỉ đạo đổi 

mới hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh.  

3. Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính: Xây dựng tổ chức, bộ máy nhà 

trường; chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các thành viên trong nhà 

trường thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục. 

4. Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự: Đề xuất để tuyển dụng được giáo viên, 

nhân viên có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt; tạo được động lực, cơ hội 

phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường. 

5. Tiêu chí 11. Quản trị tài chính: Chỉ đạo lập dự toán, thực hiện thu chi, báo 

cáo, kiểm tra, công khai tài chính của nhà trường minh bạch, đúng quy định; khai 

thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính hợp pháp phục vụ nâng cao chất 

lượng giáo dục học sinh. 

6. Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục: Tổ chức huy động 

và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường phục vụ nâng cao 

chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. 

7. Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, liên 

tục cải tiến và chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt động dạy học, giáo dục trong 

nhà trường; chất lượng giáo dục học sinh được nâng lên. 

8. Tiêu chí 14. Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định: Tổ 

chức và quản lý các hoạt động trong nhà trường dựa trên nguyên tắc quản lý sự 

thay đổi, khuyến khích các ý tưởng và hành động đem lại sự thay đổi tích cực, định 

hướng thích ứng và lựa chọn ưu tiên giải quyết những khó khăn nhà trường gặp 

phải trong quá trình thực hiện sự thay đổi. 

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống 

văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững. 

1. Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường 

học: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường hiệu 

quả, tạo điều kiện cho các chủ thể trong nhà trường tham gia, giám sát và có ý kiến 

về các hoạt động giáo dục. 

2. Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường: Chỉ đạo xây 

dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, 
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đạo đức lối sống trong nhà trường phù hợp với bản sắc dân tộc địa phương, quốc 

gia và hội nhập quốc tế. 

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội  

Hiệu trưởng tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan 

hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong giáo dục học sinh, phát triển nhà 

trường và cộng đồng. 

1. Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý ngành: Tổ chức thực 

hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp có tính khả thi với cơ quan quản lý cấp 

trên về các hoạt động của nhà trường theo quy định.  

2. Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh: Tổ chức phối 

hợp, tư vấn, huy động cha, mẹ, người thân của học sinh tham gia các hoạt động 

giáo dục học sinh, phát triển nhà trường theo quy định. 

3. Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương: Tham 

mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư các nguồn lực phát triển 

nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động 

phát triển cộng đồng địa phương. 

4. Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội: Tổ 

chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội và 

huy động các cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ các hoạt động giáo dục học sinh, phát 

triển nhà trường. 

5. Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông: Tổ chức thông tin và nhận phản hồi 

từ các bên liên quan về hoạt động, kết quả giáo dục của nhà trường thông qua các 

kênh thông tin, truyền thông đa dạng nhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động của 

trường. 

 

CHƯƠNG III 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO CHUẨN  

Điều 9. Yêu cầu đánh giá, xếp loại 

Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phải đảm bảo các yêu cầu: 

1. Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ; phản ánh đúng phẩm chất, 

năng lực, hiệu quả công tác; phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa 

phương; 

2. Dựa trên năng lực, dựa trên quá trình và kết quả làm việc của Hiệu 

trưởng;  

3. Căn cứ vào mức đạt được của từng tiêu chí được quy định tại chương II 

của Thông tư này và có các minh chứng phù hợp. 



 

 

7 

 

 

 

Điều 10. Phương pháp đánh giá, xếp loại  

1. Đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn sử dụng các nguồn 

thông tin sau: 

a) Ý kiến tự đánh giá của hiệu trưởng (có hồ sơ minh chứng); 

b) Ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường;  

c) Ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng; 

d) Ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp. 

2. Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn được thực 

hiện thông qua việc đánh giá từng tiêu chí và xem xét các minh chứng liên quan. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá thành 3 mức phát triển năng lực, thấp nhất là đạt chuẩn 

mức 1 và cao nhất là đạt chuẩn mức 3 (bản mô tả chi tiết các mức của từng tiêu chí 

tại Phụ lục 1).  

a) Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định một cách độc lập song chưa có nhiều kinh nghiệm; 

c) Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu 

quả, thành thạo; có thể hướng dẫn đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

d) Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên;  

đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà 

trường phù hợp với thực tiễn. 

3. Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, việc xếp loại chung được thực 

hiện như sau:  

a) Bậc 3. Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức 2 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu 

chí đạt mức 3; trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 và 15 đạt mức 3; 

b) Bậc 2. Khá: Xếp loại chung chưa đạt bậc 3; có tất cả tiêu chí đạt mức 1 

trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 2; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 và 15 

đạt mức 2;  

c) Bậc 1. Đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 2, không có tiêu chí nào không đạt 

mức 1. 

d) Không đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 1. 

Điều 11. Cơ quan chủ trì đánh giá, xếp loại  

1. Phòng giáo dục và đào tạo: chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; 

2. Sở giáo dục và đào tạo: chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ 

thông, trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường dự bị đại học 

và các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc. 

4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện đánh giá hiệu 
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trưởng các trường phổ thông chuyên, trường phổ thông thực hành trực thuộc. 

Điều 12. Quy trình đánh giá, xếp loại 

Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn được 

tiến hành theo 3 giai đoạn sau: 

1. Giai đoạn 1. Chuẩn bị đánh giá: 

a) Đơn vị chủ trì ra quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá hiệu trưởng 

trường phổ thông theo Chuẩn, thành phần gồm đại diện các bộ phận/phòng/ban 

sau:  

- Tổ chức cán bộ; 

- Bộ phận phụ trách chuyên môn (phụ trách cấp học); 

- Bộ phận/phòng chức năng (Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính; 

Bảo đảm chất lượng giáo dục,…); 

- Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (đối với các cấp phổ 

thông); 

(Mỗi bộ phận sẽ có ý kiến về các tiêu chuẩn/tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ 

trách liên quan đến  người được đánh giá). 

b) Truyền thông nội bộ: 

Trước và trong quá trình đánh giá, tổ công tác của các cơ quan quản lý trực 

tiếp cơ sở giáo dục phổ thông và trường dự bị đại học có trách nhiệm truyền thông 

nội bộ về mục tiêu, ý nghĩa, đối tượng, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá, hướng 

dẫn và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá hiệu 

trưởng trường phổ thông theo Chuẩn để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và chủ động 

tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan. 

2. Giai đoạn 2. Thực hiện đánh giá, xếp loại: 

Việc thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng gồm 3 

bước: 

a) Bước 1. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại năng lực và 

lập kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, gồm các công việc cụ thể, theo thứ tự: 

- Tập hợp các minh chứng, lập hồ sơ minh chứng; tự đánh giá, xếp loại, lập 

kế hoạch bồi dưỡng theo Phiếu số 01 (Phụ lục 2). 

Đối với phó hiệu trưởng: Phó hiệu trưởng sẽ được đánh giá theo tất cả tiêu 

chuẩn của chuẩn hiệu trưởng. Riêng Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản trị nhà trường, 

tuỳ theo lĩnh vực được phân công phụ trách, phó hiệu trưởng sẽ được đánh giá theo 

các tiêu chí tương ứng. Ví dụ: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn sẽ tập trung 

đánh giá: Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; Tiêu chí 13. 

Quản lý chất lượng giáo dục (không bắt buộc phải đánh giá Tiêu chí 9. Quản trị tổ 

chức, hành chính, Tiêu chí 11. Quản trị tài chính, Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật 
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chất - thiết bị giáo dục); hoặc phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất sẽ tập trung 

đánh giá Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục (không bắt buộc 

phải đánh giá Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, Tiêu chí 9. 

Quản trị tổ chức, hành chính).  

Vào đầu năm học, hiệu trưởng thông báo trước tập thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nhà trường, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về nội dung công việc phó 

hiệu trưởng được phân công phụ trách và tổng số tiêu chí được đánh giá đối với 

từng phó hiệu trưởng. 

b) Bước 2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông: 

 Hiệu trưởng chủ trì đánh giá phó hiệu trưởng; Ban giám hiệu bầu người chủ 

trì đánh giá hiệu trưởng. Nhà trường lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường 

theo Phiếu số 02 (Phụ lục 3), ý kiến của cha mẹ học sinh và cộng đồng theo Phiếu 

số 03 (Phụ lục 4) và tổng hợp, gửi cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên.  

c) Bước 3. Kết luận đánh giá, xếp loại năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

trường phổ thông theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, gồm các công việc cụ 

thể sau: 

- Hiệu trưởng kết luận đánh giá phó hiệu trưởng: Hiệu trưởng nghiên cứu hồ 

sơ tự đánh giá của phó hiệu trưởng, báo cáo tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân 

viên trong trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng, phối hợp với kết quả hoạt động 

của trường để có kết luận đánh giá (trường hợp chưa thống nhất giữa kết quả tự 

đánh giá và ý kiến của các bên có liên quan thì hiệu trưởng cần trao đổi trực tiếp 

với phó hiệu trưởng để làm rõ), sau đó hiệu trưởng điền thông tin, kết luận đánh 

giá phó hiệu trưởng, ký và đóng dấu vào Phiếu số 04 (Phụ lục 5).  

- Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kết luận đánh giá hiệu trưởng 

theo Phiếu số 05 (Phụ lục 6): Tổ công tác của cơ quan chủ trì đánh giá nghiên cứu 

hồ sơ tự đánh giá của hiệu trưởng, báo cáo tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân 

viên trong trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng, phối hợp với kết quả hoạt động 

của trường để có kết luận đánh giá (trường hợp chưa thống nhất giữa kết quả tự 

đánh giá và ý kiến của các bên có liên quan thì tổ công tác cần trao đổi trực tiếp 

với hiệu trưởng để làm rõ) và điền thông tin, ký xác nhận về kết luận đánh giá vào 

Phiếu số 05 (Phụ lục 6). Sau đó, thủ trưởng cơ quan chủ trì đánh giá ký, đóng dấu 

vào Phiếu này.  

3. Giai đoạn 3. Công khai kết quả đánh giá và điều chỉnh 

Kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn 

hiệu trưởng trường phổ thông được thông báo cho người được đánh giá, cho toàn 

trường và lưu hồ sơ của cơ quan quản lý; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được đánh 

giá có nhiệm vụ đề xuất kế hoạch học tập cá nhân, bồi dưỡng phát triển năng lực 

lãnh đạo, quản lý nhà trường trên cơ sở kết quả đánh giá theo Chuẩn. 
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Căn cứ vào kết quả đánh giá, các cơ quan chủ trì đánh giá có thể cải tiến xây 

dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý theo Chuẩn 

hiệu trưởng trường phổ thông ở địa phương và các đơn vị phụ trách, đồng thời tổng 

kết việc triển khai thực hiện Chuẩn và sử dụng Chuẩn, phát hiện vấn đề bất cập để 

chủ động đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung và cách sử dụng 

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. 

Điều 13. Chu kỳ đánh giá  

1. Việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện 

01 lần/năm học (gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hằng 

năm của cá nhân). 

2. Cơ quan cấp trên đánh giá: 3 năm đánh giá 1 lần (đánh giá giữa nhiệm kỳ 

và cuối nhiệm kỳ hiệu trưởng). 

3. Thời điểm các sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị và tổ chức đánh giá hiệu 

trưởng là cuối năm học, thời gian cụ thể do địa phương chủ động.  

Điều 14. Công cụ đánh giá  

Công cụ đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn gồm 4 phiếu đánh giá sau: 

1. Phiếu số 01. Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá (Phụ lục 2). 

2. Phiếu số 02. Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên (Phụ lục 3). 

3. Phiếu số 03. Phiếu lấy ý kiến cha mẹ học sinh, cộng đồng (Phụ lục 4). 

4. Phiếu số 04. Phiếu đánh giá phó hiệu trưởng của hiệu trưởng  (Phụ lục 5). 

5. Phiếu số 05. Phiếu đánh giá hiệu trưởng của cơ quan quản lý trực tiếp 

(Phụ lục 6). 

 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 15. Thực hiện đánh giá, xếp loại năng lực hiệu trưởng 

1. Hằng năm, vào cuối năm học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự đánh giá, 

xếp loại năng lực và tổ chức hội nghị góp ý việc đánh giá, xếp loại năng lực hiệu 

trưởng (theo điểm a, Khoản 2, Điều 12 Quy định này).  

2. Cuối nhiệm kỳ hiệu trưởng hoặc do yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên 

(để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, khen 

thưởng, kỷ luật…) việc đánh giá, xếp loại năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

được thực hiện đủ 3 bước theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Quy định này. 

3. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông công lập, ngoài 

việc đánh giá, xếp loại năng lực hiệu trưởng theo Chuẩn còn phải thực hiện đánh 

giá, xếp loại theo các quy định hiện hành.  

4. Đối với phó hiệu trưởng, đánh giá bắt buộc các tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2, 
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các tiêu chuẩn khác do hiệu trưởng quyết định, trình cơ quan quản lý giáo dục cấp 

trên trực tiếp phê duyệt và công bố công khai vào đầu năm học. 

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức, chỉ đạo thực hiện Thông tư này 

đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong 

đó có cấp trung học phổ thông; báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo kết quả đánh giá, xếp loại năng lực hiệu trưởng trường phổ 

thông theo Chuẩn trước ngày 05/7 hằng năm. 

2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức, chỉ đạo thực hiện Thông tư 

này đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học trong đó có cấp trung học cơ sở và tiểu học; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại 

năng lực hiệu trưởng với ủy ban nhân dân cấp huyện và sở giáo dục và đào tạo 

trước ngày 30/6 hằng năm. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chỉ đạo thực hiện 

Thông tư này đối với các trường dự bị đại học.  

 

        KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ  
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Phụ lục 1 

MÔ TẢ CÁC MỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

VÀ GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG CHO CÁC TIÊU CHÍ 
 

TIÊU CHUẨN 1. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 

Hiệu trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp 

trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực. 

Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị  

Gương mẫu chấp hành và tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhà trường. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Nhận thức đúng về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước.  

Triển khai thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước cho giáo 

viên, nhân viên, học sinh trong 

nhà trường theo quy định 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước trong nhà 

trường. 

Đánh giá, điều chỉnh, cải 

tiến các hoạt động thực 

hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trong 

nhà trường. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước 

như thế nào? 

- Ví dụ về Hiệu trưởng triển khai tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; chính sách của ngành, địa phương vào trong nhà trường? 

- Hiệu trưởng có các hoạt động gì để thể hiện sự ảnh hưởng đến cộng đồng, các trường khác 

trong triển khai tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; chính sách của ngành, địa phương vào trong nhà trường? 

Ví dụ minh chứng: 

- Hồ sơ cá nhân, hồ sơ quản lý (biên bản các cuộc họp, kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả có 

chứa các nội dung thể hiện). 

-  Kế hoạch triển khai, báo cáo tổng kết, đánh giá, biên bản kiểm tra của cấp trên. 

-  Ý kiến của đồng nghiệp trong trường, địa phương, cơ quan quản lý cấp trên. 

 

Tiêu chí 2. Đạo đức  

Công bằng, bao dung, vị tha, tôn trọng người khác; trung thực, trách nhiệm với công việc. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Hiểu biết và thực hiện đúng 

chuẩn mực đạo đức xã hội và 

đạo đức nhà giáo, tôn trọng, 

tự chủ, trách nhiệm với bản 

thân và người khác. 

Tuyên truyền, phổ biến, xây 

dựng và thực hiện quy định 

về thực hiện chuẩn mực đạo 

đức chung và đạo đức nhà 

Xây dựng và thực hiện các 

chương trình hành động giáo 

dục đạo đức trong nhà trường 

hiệu quả 

Đánh giá, phê phán các hành vi 

không phù hợp, trái với chuẩn 

mực đạo đức xã hội, đạo đức 

nhà giáo. 
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giáo, học sinh trong nhà 

trường. 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng có các hành động nào để chứng tỏ có hiểu biết chuẩn mực đạo đức xã hội và 

đạo đức nhà giáo, tôn trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân và người khác? 

- Hiệu trưởng thể hiện trách nhiệm trong các sự việc cụ thể như thế nào? 

- Hiệu trưởng có các thành công gì để làm gương cho các đồng nghiệp? 

Ví dụ minh chứng: 

-  Hồ sơ cá nhân. 

-  Kế hoạch triển khai, báo cáo tổng kết, đánh giá, biên bản kiểm tra của cấp trên. 

- Ý kiến của đồng nghiệp trong trường, địa phương, cơ quan quản lý cấp trên. 

 

Tiêu chí 3. Lối sống  

Lối sống lành mạnh, chân thành, giản dị, gần gũi với đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học 

sinh và cộng đồng. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, tuyên truyền trong 

nhà trường lối sống lành 

mạnh, giản dị gần gũi với 

đồng nghiệp và học sinh. 

Tổ chức hiệu quả các hoạt động 

xây dựng lối sống  lành mạnh, 

giản dị, gần gũi với đồng nghiệp 

và học sinh. 

Phê phán các biểu hiện hành 

vi, lối sống không phù hợp. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng có các hành động nào để chứng tỏ có uy tín, tác phong, lối sống lành mạnh, phù 

hợp ngành sư phạm? 

- Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động gì để xây dựng lối sống  lành mạnh, giản dị trong 

trường? 

- Hiệu trưởng có các thành công gì để làm gương cho các đồng nghiệp? 

Ví dụ minh chứng: 

- Hồ sơ cá nhân. 

- Kế hoạch triển khai, báo cáo tổng kết, đánh giá, biên bản kiểm tra của cấp trên. 

- Ý kiến của đồng nghiệp trong trường, địa phương, cơ quan quản lý cấp trên. 
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TIÊU CHUẨN 2. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ NGOẠI NGỮ, 

TIN HỌC 

Hiệu trưởng vững vàng về chuyên môn; am hiểu nghiệp vụ sư phạm, quản trị nhà trường; 

sử dụng được ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. 

Tiêu chí 4. Trình độ chuyên môn 

Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Kiến thức  chuyên môn vững 

vàng;  

Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo 

quy định đối với giáo viên ở bậc 

học. 

Trao đổi, chia sẻ kiến thức 

chuyên môn mới cho đồng 

nghiệp; 

Hỗ trợ đồng nghiệp phát 

triển chuyên môn, năng lực 

nghề nghiệp thường xuyên. 

Đánh giá, điều chỉnh phát 

triển năng lực chuyên môn 

của bản thân và đồng nghiệp. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Cung cấp một ví dụ về Hiệu trưởng  am hiểu kiến thức chuyên môn được đào tạo. 

- Hiệu trưởng đã có hoạt động gì để hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn, năng lực nghề 

nghiệp; 

- Hiệu trưởng đóng vai trò tích cực trong các tổ chức nghề nghiệp như thế nào? 

Ví dụ minh chứng: 

- Chứng chỉ hoàn thành các khóa tập huấn; bằng cấp đào tạo. 

- Các bài báo, báo cáo chuyên đề; tài liệu về báo cáo kinh nghiệm ở các lớp bồi dưỡng cán bộ 

quản lý ở địa phương. 

 

Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm  

Có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, hỗ trợ giáo viên phát triển nghiệp vụ sư 

phạm. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Có kiến thức về nghiệp vụ sư 

phạm; 

Phổ biến cho đồng nghiệp kiến 

thức nghiệp vụ sư phạm. 

 

Hỗ trợ giáo viên phát triển 

nghiệp vụ sư phạm. 

 

Đánh giá, cải tiến, liên tục 

đổi mới các hoạt động phát 

triển  nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm? 

- Hiệu trưởng có thể truyền đạt/hỗ trợ đồngnghiệp các tri trức về nghiệp vụ sư phạm? 

- Hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ đào tạo? Hiệu trưởng có học tập nâng cao trình độ đào tạo ở 

mức cao hơn? 

Ví dụ minh chứng: 

- Bằng cấp đào tạo. 

- Chứng chỉ hoàn thành các khóa tập huấn. 

- Phiếu đánh giá giờ dạy. 

- Lịch làm việc thể hiện các bài báo cáo của hiệu trưởng về đổi mới phương pháp dạy học, 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tài liệu về báo cáo kinh nghiệm ở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương. 
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Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với hiệu trưởng công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số) và tin học   

Sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công việc. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Có kiến thức  nhưng chưa tự giao 

tiếp được bằng 1 trong 5 ngoại 

ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 

Quốc (hoặc tiếng dân tộc ở vùng 

dân tộc thiểu số);  

Sử dụng tin học văn phòng, 

internet để soạn thảo và xử lý văn 

bản đơn giản qua mạng.. 

Giao tiếp thành thạo; 

Xây dựng môi trường  sử 

dụng 1 trong 5 ngoại ngữ: 

Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 

Quốc (hoặc tiếng dân tộc ở 

vùng dân tộc thiểu số) và các 

phần mềm quản lý trường 

học hiệu quả. 

Đánh giá  được sử dụng 1 

trong 5 ngoại ngữ: Anh, 

Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc 

(hoặc tiếng dân tộc ở vùng 

dân tộc thiểu số) và các phần 

mềm quản lý trong nhà 

trường; 

Sử dụng thành thạo  4 kỹ 

năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 

của 1 trong 5 ngoại ngữ: 

Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 

Quốc (hoặc tiếng dân tộc ở 

vùng dân tộc thiểu số) hoặc 

hoàn thành các chương trình 

đào tạo quốc tế, được cấp 

chứng chỉ quốc tế về tiếng 

Anh, tin học. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng về một trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, 

Đức, Trung Quốc (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số), Tin học? 

- Hiệu trưởng có thể giao tiếp bằng một trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc 

(hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) cơ bản? 

- Hiệu trưởng có sử dụng Tin học văn phòng cơ bản trong công việc? 

Ví dụ minh chứng: 

- Chứng chỉ hoàn thành các khóa học Tiếng Anh (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số)/Tin học.  

-  Văn bản , email do hiệu trưởng soạn thảo và gửi cho cán bộ, giáo viên. 

- Hiệu trưởng sử dụng mạng xã hội qua internet (ví dụ như facebook) để truyền đạt các thông 

điệp của trường tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. 

- Ý kiến giáo viên, cấp trên, đồng nghiệp. 

TIÊU CHUẨN 3. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG 

Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường có kế hoạch, quy trình thực hiện 

chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, mục tiêu, kết 

quả, hoạt động và điều kiện thực hiện phù hợp với bối cảnh cụ thể của nhà trường,của địa 

phương và định hướng của ngành giáo dục.  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Am hiểu kiến thức và thực 

hiện được lập kế hoạch 

Huy động sự tham gia của các thành 

viên trong lập kế hoạch;  

Đánh giá, cải tiến, điều 

chỉnh kế hoạch phát triển 
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Mức 1 Mức 2 Mức 3 

phát triển nhà trường theo 

quy định. 

Phổ biến cho cán bộ chủ 

chốt, giáo viên, nhân viên 

về lập kế hoạch phát triển 

nhà trường; 

Xây dựng kế hoạch phát 

triển nhà trường theo kết 

quả, phù với điều kiện cụ 

thể. 

Hỗ trợ đồng nghiệp trong trường/địa 

phương về lập kế hoạch phát triển 

nhà trường. 

nhà trường định kỳ, phù hợp 

bối cảnh thực tiến của nhà 

trường, địa phương, định 

hướng phát triển ngành giáo 

dục.  

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có văn bản kế hoạch, chiến lược của trường không? 

- Trường có lưu trữ các biên bản, các văn bản, tài liệu phản ánh quy trình lập kế hoạch có sự 

tham gia của các lực lượng trong trường không? 

- Trường có báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch không? 

- Trường có lưu trữ các báo cáo, bài giảng, buổi nói chuyện của hiệu trưởng với cha mẹ học 

sinh về kế hoạch giáo dục và các mục tiêu ưu tiên của nhà trường? 

- Các giáo viên, nhân viên, học sinh có thể phát biểu rõ ràng về tầm nhìn và các mục tiêu ưu 

tiên của trường không? 

Ví dụ minh chứng: 

- Văn bản kế hoạch, chiến lược của trường (Kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm, kế 

hoạch tổng thể theo từng giai đoạn - 5 năm). 

- Các biên bản, văn bản, tài liệu phản ánh quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của các lực 

lượng trong trường. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch. 

- Các báo cáo, bài giảng, buổi nói chuyện của hiệu trưởng với cha mẹ học sinh tập trung vào 

các mục tiêu ưu tiên của trường. 

- Các giáo viên, nhân viên, học sinh có thể phát biểu rõ ràng về tầm nhìn và các mục tiêu ưu 

tiên của trường. 

 

Tiêu chí 8. Quản lý dạy học, giáo dục học sinh 

Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, truyền đạt cho cán bộ 

giáo viên, nhân viên  về chương 

trình giáo dục cấp học; 

Tổ chức thực hiện, phát triển 

chương trình giáo dục, thực hiện 

dạy học, giáo dục học sinh theo 

đúng quy định, phù hợp với điều 

kiện nhà trường. 

Tổ chức thực hiện quản lý toàn 

diện học sinh về sức khỏe, tâm lý 

Tổ chức thực hiện và  đạt mục 

tiêu  của kế hoạch thực hiện 

chương trình giáo dục cấp 

học; 

Hỗ trợ đồng nghiệp trong 

trường/địa phương về quản lý 

dạy học, giáo dục học sinh 

hiệu quả. 

Hỗ trợ đồng nghiệp trong 

trường/địa phương về tổ chức 

Đánh giá, điều chỉnh, đổi 

mới hoạt động quản lý dạy 

học, giáo dục học sinh 

nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giáo dục. 

Đánh giá hiệu quả và điều 

chỉnh, đổi mới, nâng cao 

hiệu quả hoạt động về tổ 

chức thực hiện quản lý toàn 

diện học sinh về sức khỏe, 
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Mức 1 Mức 2 Mức 3 

và xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đường 

phù hợp với điều kiện nhà trường 

và địa phương. 

thực hiện quản lý toàn diện 

học sinh về sức khỏe, tâm lý 

và xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường phù hợp với điều 

kiện nhà trường và địa 

phương. 

tâm lý và xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học 

đường phù hợp với điều 

kiện nhà trường và địa 

phương. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng đã ban hành các quy định nào để giáo viên, nhân viên hiểu và thực hiện đúng 

chương trình giáo dục cấp học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục?  

- Hiệu trưởng đã làm gì để phổ biến, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp học theo 

tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục? 

- Hiệu trưởng hỗ trợ đồng nghiệp trong trường/địa phương về quản lý hoạt động giáo dục học 

sinh hiệu quả? 

- Kết quả giáo dục của nhà trường có đạt mục tiêu  của kế hoạch thực hiện chương trình giáo 

dục cấp học tiến bộ so với trước? 

Ví dụ minh chứng: 

- Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của trường. 

- Trang web của trường cung cấp cho các bên liên quan thông tin và truy cập về thực hiện 

chương trình giáo dục cấp học. 

- Phát triển chương trình nhà trường. 

- Báo cáo kinh nghiệm thực hiện đổi mới phương thức dạy học lấy học sinh làm trung tâm; 

- Báo cáo thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh. 

- Kết quả đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh.  

 

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính  

Xây dựng tổ chức, bộ máy nhà trường; chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các 

thành viên trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục.  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Xây dựng, phổ biến và tổ 

chức thực hiện nội quy, quy 

trình phân công, ủy quyền, 

quản trị hành chính trong 

nhà trường theo quy định. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả và có 

thể hỗ trợ đồng nghiệp trong 

trường/địa phương phân công, ủy 

quyền, quản trị hành chính trong 

nhà trường; 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản trị nhà trường. 

Đánh giá, đổi mới việc 

phân công, ủy quyền, quản 

trị hành chính trong nhà 

trường. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng đã ban hành các quy định phân công, phối hợp nào để giáo viên, nhân viên hiểu 

và làm theo để mọi hoạt đông trôi chảy? Thiết lập bằng cách nào? 

- Thông tin nào được sử dụng để thông báo cho các quyết định liên quan đến quản lý tổ chức 
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nhà trường? 

- Hiệu trưởng quản lý thời gian làm việc của các đơn vị, cá nhân như thế nào? Điểm mạnh, 

điểm yếu trong quản lý tổ chức, hành chính của trường mà Hiệu trưởng nhận ra là gì? 

Ví dụ minh chứng: 

- Kế hoạch cải tiến tổ chức, phân công, phối hợp trong nhà trường. 

- Trang web của trường cung cấp cho các bên liên quan thông tin và truy cập. 

- Công cụ khảo sát trực tuyến về hỗ trợ thu thập, phân tích, công bố dữ liệu. 

- Chia sẻ quyền quyết định và sự lãnh đạo được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin.  

 

Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự 

Đề xuất để tuyển dụng được giáo viên, nhân viên có phẩm chất và năng lực chuyên môn 

tốt; tạo được động lực, cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên, nhân 

viên trong nhà trường. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, nâng cao nhận 

thức và thực hiện chế độ 

chính sách đối với giáo 

viên, nhân viên đúng quy 

định, phù hợp với điều kiện 

nhà trường. 

Đề xuất để tuyển dụng được 

giáo viên, nhân viên có phẩm 

chất và năng lực chuyên môn 

tốt; tạo được động lực, cơ hội 

phát triển năng lực nghề nghiệp 

thường xuyên cho giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường. 

Đánh giá, cải tiến công tác 

tuyển dụng được giáo viên, 

nhân viên, không ngừng phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho  

giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Xin cho ví dụ về các sáng kiến phát triển năng lực nghề nghiệp được thực hiện  trong năm 

học này để nâng cao hiệu suất làm việc của của giáo viên, nhân viên?. 

- Hiệu trưởng hỗ trợ để giáo viên để đạt thành tích cao như thế nào? 

- Hiệu trưởng làm thế nào để thúc đẩy vai trò phát triển chuyên môn của giáo viên cốt cán? 

- Hiệu trưởng làm thế nào để đảm bảo giáo viên và nhân viên mới nhận được sự hỗ trợ mà họ 

cần? 

- Hiệu trưởng làm thế nào để thúc đẩy bầu không khí học tập phát triển nghề nghiệp giữa các 

giáo viên,nhân viên? 

- Hiệu trưởng đã có quyết định quản lý nhân sự khó khăn nhất đã thực hiện trong năm nay là 

gì?  

Ví dụ minh chứng: 

- Văn bản đề xuất tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng giáo viên xác định những thành tích học 

tập mong muốn cao trong các ứng viên giáo viên, nhân viên. 

- Tài liệu tuyển dụng sử dụng, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên. 

- Nhà trường có đủ hồ sơ lưu trữ về giáo viên, nhân viên. 

- Hiệu trưởng báo cáo về kinh nghiệm tuyển dụng sử dụng, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên 

thành công với các đồng nghiệp khác trong tỉnh, huyện, khu vực. 

- Kế hoạch thu hút, tuyển dụng giáo viên, nhân viên mới hoặc chấm dứt hợp đồng với giáo 

viên, nhân viênyếu kém, không đáp ứng yêu cầu công việc 

- Văn bản của trường về hỗ trợ giáo viên mới, khuyến khích giáo viên giỏi 

- Quy định của trường về khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên. 

- Các tài liệu về phát triển chuyên môn cá nhân của giáo viên, nhân viên. 

-  Trường có internet dễ dàng truy cập để giáo viên, nhân viên liên tục học tập phát triển nghề 
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nghiệp. 

- Hồ sơ ngân sách về phân bổ kinh phí hỗ trợ việc học phát triển nghề nghiệp của giáo viên, 

nhân viên. 

- Báo cáo giám sát giáo viên, nhân viên học tập phát triển nghề nghiệp. 

- Ý kiến giáo viên, nhân viên, cơ quan quản lý cấp trên. 

 

Tiêu chí 11. Quản trị tài chính 

Chỉ đạo lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo, kiểm tra, công khai tài chính của nhà 

trường minh bạch, đúng quy định; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ 

nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Thực hiện đúng quy trình quản 

trị tài chính trường học, minh 

bạch, công khai theo đúng quy 

định 

Tổ chức huy động, khai thác, sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực tài 

chính phục vụ nâng cao kết quả 

giáo dục học sinh 

Đánh giá, cải tiến công tác 

quản trị tài chính phục vụ 

nâng cao kết quả giáo dục 

học sinh. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Thông tin tài chính của trường có cho thấy việc sắp xếp chi tiêu ưu tiên nhu cầu giảng dạy, 

học tập? được công khai trong toàn trường?. 

- Trường có thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính theo quy định? 

- Các hồ sơ quản lý tài chính của trường có đầy đủ, đúng quy định? 

Ví dụ minh chứng: 

- Thông tin tài chính công khai của trường cho thấy việc sắp xếp chi tiêu ưu tiên nhu cầu 

giảng dạy, học tập. 

- Kế hoạch kế hoạch tài chính (dự toán ngân sách) của trường. 

- Hồ sơ sổ sách về tài chính. 

- Quy định sử dung  các nguồn lực của trường để hỗ trợ các nhu cầu học tập. 

- Biên bản ghi nhớ, thư điện tử và các tài liệu khác phản ánh sự hỗ trợ cho quá trình học tập 

của học sinh. 

- Kết luận thanh tra, kiểm toán. 

    - Ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, truyền thông, dư luận xã hội. 

 

Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục 

Tổ chức huy động và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường phục vụ 

nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Truyền đạt cho các thành viên 

trong nhà trường quy định  về 

lập kế hoạch, tổ chức mua 

sắm, đấu thầu, thanh lý, kiểm 

kê… cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học.  

Tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở 

vật chất, thiết bị phục vụ nâng cao 

kết quả giáo dục học sinh;  

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp về lập 

kế hoạch, tổ chức mua sắm, đấu 

thầu, thanh lý, kiểm kê… cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học. 

Đánh giá, điều chỉnh công 

tác quản trị cơ sở vật chất 

- thiết bị giáo dục phục vụ 

nâng cao kết quả giáo dục 

học sinh. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Thông tin cơ sở vật chất của trường có cho thấy việc ưu tiên nhu cầu giảng dạy, học tập? 
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được công khai trong toàn trường? 

- Trường có Kế hoạch cơ sở vật chất? 

- Có mối liên quan trong việc sắp xếp thời gian, sử dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực với 

nhu cầu ưu tiên của trường học? 

- Các hồ sơ quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của trường có đầy đủ, đúng quy định? 

Ví dụ minh chứng: 

- Kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục của nhà trường, báo cáo kiểm kê tài sản. 

- Tài liệu của hiệu trưởng cho thấy sự liên quan trong việc sắp xếp thời gian, sử dụng cơ sở 

vật chất và nguồn nhân lực với nhu cầu ưu tiên của trường học. 

- Hồ sơ, sổ sách sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục phản ánh sự chú ý đến các ưu tiên 

giảng dạy. 

- Quy định sử dung  cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục  để hỗ trợ các nhu cầu học tập. 

- Biên bản ghi nhớ, thư điện tử và các tài liệu khác phản ánh hoạt động quản trị cơ sở vật chất, 

thiết bị giáo dục. 

- Kết luận thanh tra, kiểm tra. 

 

Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục  

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, liên tục cải tiến và chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt 

động dạy học, giáo dục trong nhà trường; chất lượng dạy học, giáo dục học sinh được nâng lên. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, truyền đạt và tổ chức 

cho các thành viên trong nhà 

trường thực hiện quy định về 

quản lý chất lượng giáo dục.  

Tổ chức hiệu quả quản lý chất 

lượng giáo dục trong nhà trường 

(xây dựng các điều kiện, lập kế 

hoạch, triển khai đánh giá chất 

lượng giáo dục, công khai kết quả 

đánh giá). 

Hỗ trợ đồng nghiệp về quản lý 

chất lượng giáo dục 

Liên tục cải tiến các hoạt 

động giáo dục trong nhà 

trường, chất lượng giáo 

dục học sinh được nâng 

lên rõ rệt. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng tìm kiếm, tổng hợp, áp dụng kiến thức và kỹ năng đánh giá để đánh giá và phân 

tích dữ liệu một cách có hệ thống như thế nào? 

- Hiệu trưởng chia sẻ kiến thức với giáo viên, nhân viên bằng cách nào để tăng kết quả giáo 

dục của tất cả học sinh? 

- Hiệu trưởng có thể huy động sự tham gia các giáo viên cốt cán trong việc chia sẻ các ví dụ 

về quản lý chất lượng định hướng với các giảng viên khác? 

- Hiệu trưởng có thể hỗ trợ  các cán bộ quản lý trường học khác như thế nào về đánh giá chất 

lượng giáo dục, đánh giá quá trình và sử dụng dữ liệu đánh giá tạm thời? 

Ví dụ minh chứng: 

- Tài liệu, văn bản về quy định  giáo viên sử dụng các bài đánh giá quá trình để theo dõi sự 

tiến bộ của học sinh. 

- Các mẫu phiếu hỏi ý kiến  để giáo viên phản hồi về thực tiễn chất lượng giáo dục. 

- Kế hoạch/Biên bản hoạt động  của tổ nhóm chuyên môn, giáo viên. 

- Các phiếu đánh giá được trường sử dụng. 

- Công bố trên website chất lượng giáo dục của trường. 

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục. 
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- Cải tiến hoạt động nhằm nâng cao kết quả giáo dục. 

 

Tiêu chí 14. Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định 

Tổ chức và quản lý các hoạt động trong nhà trường dựa trên nguyên tắc quản lý sự thay 

đổi, khuyến khích các ý tưởng và hành động đem lại sự thay đổi tích cực, định hướng thích ứng 

và lựa chọn ưu tiên giải quyết những khó khăn nhà trường gặp phải trong quá trình thực hiện sự 

thay đổi. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Truyền đạt cho các thành viên 

trong nhà trường về yêu cầu thay 

đổi, nhận diện vấn đề cần ưu tiên 

giải quyết của trường 

Khích lệ, cổ vũ sự thay đổi hiệu quả 

huy động sự tham gia giáo viên, 

nhân viên trong việc ra quyết định 

lựa chọn giải pháp tối ưu để giải 

quyết vấn đề. 

 Đánh giá điều chỉnh 

sự thay đổi. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng tìm kiếm, tổng hợp, xác định vấn đề cần ưu tiên giải quyết của trường như thế 

nào? 

- Hiệu trưởng cổ vũ các ý tưởng và hành động đem lại sự thay đổi tích cực như thế nào? 

- Hiệu trưởngđịnh hướng thích ứng và lựa chọn ưu tiên giải quyết những khó khăn nhà trường 

gặp phải trong quá trình thực hiện sự thay đổi như thế nào? 

- Hiệu trưởng huy động giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh tham gia  phân tích vấn đề và 

tìm giải pháp tối ưu để tăng kết quả giáo dục của tất cả học sinh? 

- Hiệu trưởng có đánh giá, điều chỉnhphương án giải quyết vấn đề? 

- Hiệu trưởng tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ? 

- Hiệu trưởng có đánh giá điều chỉnh sự thay đổi? 

Ví dụ minh chứng: 

- Biên bản các cuộc họp thảo luận, phiếu hỏi ý kiến  để giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh 

về  các vấn đề cần ưu tiên giải quyết. 

- Chương trình nghị sự phản ánh các quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

- Các phiếu đánh giá được trường sử dụng. 

- Ý kiến giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh.  

 

TIÊU CHUẨN 4. NĂNG LỰC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC DÂN CHỦ 

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn hóa 

trong nhà trường chuẩn mực, bền vững. 

Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học 

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường hiệu quả, tạo điều 

kiện cho các chủ thể trong nhà trường tham gia, giám sát và có ý kiến về các hoạt động giáo dục. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, tuyên truyền về xây 

dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ  của nhà trường phù hợp vời 

điều kiện cụ thể. 

Tổ chức, huy động mọi thành 

viên tham gia xây dựng và thực 

hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở 

cơ sở ở trong nhà trường. 

Giám sát, đánh giá, điều 

chỉnh thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở ở trong nhà 

trường. 
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Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Xin cho biết một số quy định mà hiệu trưởng đã xây dựng để thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở? 

- Ví dụ về cách mà hiệu trưởng  tạo ra và duy trì môi trường giáo dục  dân chủ trong trường 

học? 

- Hiệu trưởng tham gia vào cuộc đối thoại cởi mở với giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh như thế nào? 

- Làm thế nào để giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể bày tỏ ý kiến riêng 

mà không sợ bị phân biệt đối xử? 

- Các ý kiến của giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có được đưa và các quyết 

định của nhà trường? 

Ví dụ minh chứng: 

- Các chương trình, lịch công tác về hỗ trợ học tập của các nhóm học sinh trong suốt năm học. 

- Các buổi họp của hiệu trưởng về chủ đề kết quả học tập của học sinh được ưu tiên hơn. 

- Các cuộc đối thoại với giáo viên và nhân viên, học sinh về học tập để tạo ra kết quả tốt hơn 

cho tất cả học sinh. Các tài liệu, quy định về an toàn, tôn trọng trong toàn trường cho giáo viên, 

nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh. 

- Các chương trình họp, biên bản cuộc họp,... cho thấy sự chú ý nhu cầu của học sinh. 

- Các kênh thông tin để giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh  bày tỏ, thể hiện nhu 

cầu và mối quan tâm trực tiếp với lãnh đạo. 

- Các chương trình hỗ trợ cho học sinh yếu kém. 

- Các hình thức để học sinh bày tỏ nguyện vọng chính đáng đơi với các hoạt động giáo dục 

của trường. 

 

Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường 

Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng 

xử, đạo đức lối sống trong nhà trường phù hợp với bản sắc dân tộc địa phương, quốc gia và hội 

nhập quốc tế. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, truyền đạt truyền đạt 

niềm tin và những giá trị cho giáo 

viên, nhân viên, học sinh và các 

bên liên quan; tổ chức thực hiện 

xây dựng nếp sống văn hóa trong 

nhà trường phù hợp với điều kiện 

cụ thể. 

Tổ chức xây dựng và 

duy trì hiệu quả nếp 

sống văn hóa, văn minh, 

lề lồi làm việc, thực hiện 

tốt quy tắc ứng xử, đạo 

đức, lối sống trong nhà 

trường. 

Đánh giá, đổi mớitrong xây 

dựng nếp sống văn hóa nhà 

trường phù hợp với bản sắc dân 

tộc địa phương, quốc gia và hội 

nhập quốc tế. 
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Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Hiệu trưởng làm thế nào để truyền đạt niềm tin và những giá trị cho các bên liên quan? 

- Hiệu trưởng làm cách nào để nuôi dưỡng và duy trì một bầu không khí tin cậy, thân thiện 

trong trường học? 

- Nhà trường có quan tâm chăm sóc học sinh, đặc biệt các học sinh có hoàn cảnh khó khăn? 

- Hiệu trưởng đã phấn đấu những gì để làm cho trường học thành môi trường học tập ? 

Ví dụ minh chứng: 

- Nội quy nhà trường với các quy tắc và kỳ vọng về hành vi. 

- Poster, ... đưa ra kỳ vọng về hành vi của học sinh. 

- Hướng dẫn  hoạt động và kỳ vọng về hiệu suất của giáo viên. 

- Các quy trình hoạt động tập trung vào kết quả giáo dục học sinh. 

- Thời khóa biểu/Lịch học/bồi dưỡng học sinh thể hiện tăng tối đa cơ hội học tập của mọi học 

sinh, quan tâm học sinh khó khăn ;- Kế hoạch phối hợp các tổ chức, đơn vị trong trường. 

- Kế hoạch/báo cáo Kiểm tra an toàn trường học. 

- Các quyết định xử lý các vấn đề về xung đột, mâu thuẫn cá nhân, tập thể. 

- Các hoạt động thiện nguyện của học sinh các chương trình chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Các hình ảnh, hoạt động về nhà trường ở trong trường, trang web... 

- Hình ảnh, báo cáo về hoạt động tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục cho 

học sinh biết rèn luyện thân thể, biết tự bảo vệ sức khỏe, biết sống khỏe mạnh, an toàn. 

 

TIÊU CHUẨN 5. NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ XÃ HỘI 

Hiệu trưởng tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà 

trường với các bên liên quan trong  giáo dục học sinh, phát triển nhà trường và cộng đồng. 

Tiêu chí 17.  Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý ngành 

Tổ chức thực hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp có tính khả thi với cơ quan quản 

lý cấp trên về các hoạt động của nhà trường theo quy định. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, triển khai cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên thực hiện chỉ 

đạo và báo cáo  cơ quan quản lý 

cấp trên. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

chỉ đạo và báo cáo  cơ quan 

quản lý cấp trên kịp thời, đầy 

đủ. 

Chủ động tham mưu cho cấp 

trên cải tiến, đổi mới các quy 

định chưa phù hợp. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có kế hoạch phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chỉ đạo 

và báo cáo  cơ quan quản lý cấp trên? 

- Giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia thực hiện chỉ đạo và báo cáo  cơ 

quan quản lý cấp trên kịp thời, đầy đủ? 

- Hiệu trưởng có tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, họp do cấp trên triệu tập? 

- Hiệu trưởng có tham mưu cho cấp trên cải tiến, đổi mới các quy định chưa phù hợp? 

Ví dụ minh chứng: 

- Tài liệu mô tả kế hoạch phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chỉ 

đạo và báo cáo  cơ quan quản lý cấp trên. 

- Lịch làm việc thể hiện trường tham gia các hội nghị, hội thảo do cấp trên tổ chức. 

- Ý kiến của cấp trên. 
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Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh  

Tổ chức phối hợp, tư vấn, huy động cha, mẹ, người thân của học sinh tham gia các hoạt 

động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường theo quy định. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Xây dựng và triển khai thực hiện 

quy chế phối hợp nhà trường với 

gia đình trong giáo dục học sinh; 

Phổ biến, quán triệt và tổ chức 

thực hiện quy chế cho giáo viên, 

nhân viên và cha mẹ học sinh. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

quy chế phối hợp nhà trường 

với gia đình trong giáo dục 

học sinh; 

Chia sẻ kinh nghiệm với 

đồng nghiệp. 

Cải tiến, đổi mới sự phối hợp 

giữa nhà trường với gia đình 

trong các hoạt động giáo dục 

để nâng cao kết quả giáo dục 

học sinh. 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có kế hoạch phát triển các mối quan hệ với cha mẹ học sinh không? 

- Giáo viên, nhân viên của trường đã phối hợp với cha mẹ học sinh như thế nào? 

- Hiệu trưởng có tham gia các hội nghị, hội thảo, họp với cha mẹ học sinh? 

Ví dụ minh chứng: 

- Tài liệu mô tả kế hoạch phát triển các mối quan hệ với cha mẹ học sinh. 

- Danh sách các sự kiện phối hợp với cha mẹ học sinh của trường. 

- Lịch làm việc thể hiện hiệu trưởng tham gia tham gia các hội nghị, hội thảo, họp với cha mẹ 

học sinh. 

- Trang web của trường, email của trường, bản tin và các ví dụ khác về giao tiếp trực tiếp của 

hiệu trưởng với cha mẹ học sinh. 

- Các bản tin, các phương tiện truyền thông. 

- Ý kiến của cha mẹ học sinh, giáo viên. 

 

Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương  

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư các nguồn lực phát triển 

nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động phát triển cộng 

đồngđịa phương.  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, tuyên truyền và tổ 

chức thực hiện cho giáo viên, 

nhân viên, học sinh về trách 

nhiệm của trường đối với địa 

phương và của địa phương đối 

với trường. 

Huy động sự tham gia, hỗ trợ  của 

chính quyền địa phương phát triển 

nhà trường  hiệu quả;  

Tổ chức các hoạt động phát triển 

cộng đồng thiết thực cho giáo 

viên, nhân viên, học sinh tham gia. 

Chủ động tham mưu, đề 

xuất hỗ trợ của địa phương 

để phát triển nhà trường và 

những đóng góp của 

trường với địa phương. 
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Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có kế hoạch phát triển các mối quan hệ với với chính quyền địa phương? 

- Giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia vào các sự kiện cộng đồng do với 

chính quyền địa phương tổ chức? 

- Hiệu trưởng có tham gia các hội nghị, hội thảo, họp về phát triển cộng đồng với với chính 

quyền địa phương? 

Ví dụ minh chứng: 

- Các văn bản thể hiện sự phối hợp , phát triển các mối quan hệ với chính quyền địa phương 

và cộng đồng. 

- Danh sách các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia vào các sự kiện do  

chính quyền địa phương tổ chức. 

- Lịch làm việc thể hiện hiệu trưởng tham gia các hội nghị, hội thảo, họp về phát triển cộng 

đồng với chính quyền địa phương. 

- Trang web của trường email của trường, bản tin và các ví dụ khác về giao tiếp trực tiếp của 

hiệu trưởng với chính quyền địa phương.  

- Ý kiến của chính quyền địa phương. 

 

Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội  

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội và huy 

động các cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ các hoạt động giáo dục học sinh, phát triển nhà trường. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức 

cho giáo viên, nhân viên, học 

sinh tham gia các hoạt động xã 

hội; 

Huy động các cá nhân, tổ chức xã 

hội hỗ trợ các hoạt động giáo dục 

học sinh, phát triển nhà trường. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

các hoạt động xã hội của 

trường  và huy động các cá 

nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ 

các hoạt động giáo dục học 

sinh, phát triển nhà trường. 

Duy trì và phát triển quan hệ 

với các cá nhân, tổ chức xã 

hội phát triển nhà trường, 

cộng đồng hiệu quả.  

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có kế hoạch phát triển các mối quan hệ với cá nhân, tổ chức xã hội trong cộng đồng? 

- Giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia vào các sự kiện cộng đồng nào? 

- Hiệu trưởng có tham gia các hội nghị, hội thảo, họp về phát triển cộng đồng với các bên liên 

quan? 

- Trường có tuyên truyền về và có kênh tiếp nhận thông tin  từ cá nhân, tổ chức xã hội trong 

cộng đồng? 

- Trường có các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng? 

Ví dụ minh chứng: 

- Tài liệu mô tả kế hoạch phát triển các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội trong 

cộng đồng. 

- Danh sách các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia vào các sự kiện cộng 

đồng. 

- Lịch làm việc thể hiện hiệu trưởng tham gia các hội nghị, hội thảo, họp về phát triển cộng 

đồng với các bên liên quan. 

- Ý kiến của giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng. 
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Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông  

Tổ chức thông tin và nhận phản hồi từ các bên liên quan về hoạt động, kết quả giáo dục 

của nhà trường thông qua các kênh thông tin, truyền thông đa dạng nhằm kịp thời điều chỉnh các 

hoạt động của trường. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Phổ biến, quán triệt và tổ chức 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh nâng cao nhận thức về 

truyền thông tích cực về nhà 

trường và cộng đồng. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

các hoạt động truyền thông 

của trường. Phối hợp với các 

tổ chức truyền thông hiệu 

quả.  

Đánh giá, đổi mới công tác 

thông tin, truyền thông để 

tuyên truyền các hình ảnh 

tích cực về nhà trường và 

cộng đồng. 

 

Câu hỏi gợi ý /hướng dẫn tìm minh chứng 

- Trường có kế hoạch phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông địa phương/đại 

chúng không? 

- Giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã tham gia vào các hoạt động  truyền thông 

nào? 

- Hiệu trưởng có tham gia các hội nghị, hội thảo, họp về truyền thông giáo dục? 

- Trường có tuyên truyền và có kênh tiếp nhận thông tin  từ  gia đình và các bên liên quan của 

cộng đồng? 

Ví dụ minh chứng: 

- Tài liệu mô tả kế hoạch truyền thông. 

- Lịch làm việc thể hiện trường tham gia các hoạt động truyền thông. 

- Trang web của trường, email đại chúng, bản tin và các ví dụ khác về giao tiếp trực tiếp của 

trường với gia đình và các bên liên quan của cộng đồng. 

- Các bản tin, các phương tiện truyền thông. 

- Ý kiến của giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng, chính quyền địa 

phương. 
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Phụ lục 2 

PHIẾU SỐ  01.  PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột (C) ít nhất 1 minh chứng ở mức 

phù hợp và chỉ khoanh tròn vào 1 mức tương ứng ở cột (B). Trường hợp không có minh 

chứng thì không khoanh vào cột (B) và ghi rõ “không có minh chứng” ở cột (C). Kèm 

theo phiếu này là hồ sơ minh chứng thì kết quả mới có giá trị. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Mức 

đánh giá1 

Minh 

chứng  

Minh chứng 

(Ghi mã minh 

chứng) 

(A) (B) (C) 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống  

    

Tiêu chí 1. Chính trị  1 2 3  

Tiêu chí 2. Đạo đức  1 2 3  

Tiêu chí 3. Lối sống  1 2 3  

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và 

ngoại ngữ, tin học 
   

 

Tiêu chí 4. Năng lực chuyên môn 1 2 3  

Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm và quản trị nhà trường 1 2 3 
 

Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở 

vùng dân tộc thiểu số), Tin học  
1 2 3 

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường      

Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường 1 2 3  

Tiêu chí 8. Quản lý giáo dục học sinh 1 2 3  

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính  1 2 3  

Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự  1 2 3  

Tiêu chí 11. Quản trị tài chính 1 2 3  

Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục  1 2 3  

                                                 
  1- Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy định một cách độc lập song chưa có nhiều 

kinh nghiệm; 

   - Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn 

đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

   - Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên;  đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh 

giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tiễn.  

1) Tỉnh/Thành phố ………………..............................................................................                             

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………. 

3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... 

4) Trường: …………………………………………..………....................................... 

5) Họ và tên người được  đánh giá: …………………………………………..………  

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… 
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Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục  1 2 3  

Tiêu chí 14.Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và 

ra quyết định 
1 2 3 

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo 

dục dân chủ 
   

 

Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở ở trường học 
1 2 3 

 

Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà 

trường 
1 2 3 

 

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội      

 Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý 

ngành 
1 2 3 

 

Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ học 

sinh  
1 2 3 

 

Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền 

địa phương  
1 2 3 

 

Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ 

chức xã hội  
1 2 3 

 

Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông  1 2 3  

Nhận xét (ghi rõ):  

- Điểm mạnh:..................................................................................................... 

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

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

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

- Những vấn đề cần cải thiện: .......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường trong 

năm học tiếp theo 

- Mục tiêu: .......................................................................................................... 

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

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

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

- Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):..................... 

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

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

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

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

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

- Thời gian: ...................................................................................................... 

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

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

- Điều kiện thực hiện: ..................................................................................... 

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

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

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

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

 

Kết quả chung: ........................................ 

 

Cách đánh giá kết quả chung 

- Bậc 3. Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức 2 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt 

mức 3; trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 và 15 đạt mức 3; 

- Bậc 2. Khá: Xếp loại chung chưa đạt bậc 3; có tất cả tiêu chí đạt mức 1 trở lên 

trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 2; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 và 15 đạt mức 2;  

- Bậc 1. Đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 2, không có tiêu chí nào không đạt 

mức 1. 

- Không đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 1. 

.............,ngày....tháng....năm ....... 

Hiệu trưởng                   

            (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 3 

PHIẾU SỐ 02. PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

 CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG 

 

Thưa quý Ông/Bà! 

Cuộc khảo sát ý kiến này nhằm cải tiến công tác quản lý trường học. Ý kiến của 

Ông/Bà rất quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của nhà trường và từng học sinh. 

Để đảm bảo tính khách quan, ý kiến của Ông/Bà sẽ được giữ bí mật. 

Câu 1. Xin cho biết Ông/Bà cho ý kiến về Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng 

trường của Ông/Bà đang công tác dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chỉ 1 ô ở 

mỗi dòng hoặc điền vào chỗ trống phù hợp. 1= Hoàn toàn không đồng ý ; 2= ít đồng 

ý; 3= tương đối đồng ý;  4= Hoàn toàn đồng ý 

Nội dung Mức 

1. Hiệu trưởng gương mẫu, đi đầu và tích cực vận động mọi người thực 

hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
1 2 3 4 

2. Hiệu trưởng là tấm gương tốt quảng bá hình ảnh nhà trường đối với 

phụ huynh, học sinh, xã hội, có ảnh hưởng và sức lan tỏa trong địa 

phương, toàn ngành và xã hội. 

1 2 3 4 

3. Hiệu trưởng tích cực chia sẻ thông tin và xây dựng mạng lưới cán bộ 

quản lý của ngành, địa phương được đồng nghiệp đánh giá cao. 
1 2 3 4 

4. Hiệu trưởng sử dụng thành thạo tiếng Anh (hoặc tiếng dân tộc ở vùng 

dân tộc thiểu số), tin học trong học tập, quản lý. 
1 2 3 4 

5. Hiệu trưởng thu hút các giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện kế 

hoạch, chiến lược. 
1 2 3 4 

6. Hiệu trưởng hiểu rõ năng lực chuyên môn, đặc điểm cá nhân của mỗi 

giáo viên, nhân viên để xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công 

nhiệm vụ phù hợp. 

1 2 3 4 

7. Đội ngũ tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động 1 2 3 4 

1) Tỉnh/Thành phố …………….............................................................................…..                             

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………. 

3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... 

4) Trường: …………………………………………..………....................................... 

5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá: 

…………………………………………..………  

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… 
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hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương. 

8. Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tốt, đáp ứng yêu cầu phát 

triển phẩm chất, năng lực, phù hợp với cấp học. 
1 2 3 4 

9. Hiệu trưởng huy động và quản lý tốt nguồn lực tài chính, cơ sở vật 

chất cho nhà trường. 
1 2 3 4 

10. Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường được xây 

dựng, triển khai khoa học. 
1 2 3 4 

11. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và 

giải quyết  những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường 

ngày một tốt hơn. 

1 2 3 4 

12. Hiệu trưởng nuôi dưỡng và duy trì bầu không khí tin cậy, thân thiện 

trong trường học 
1 2 3 4 

13 Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức liên hệ với cha mẹ học sinh, các 

tổ chức xã hội để thảo luận và phối hợp thực hiện các hoạt động giáo 

dục gia đình, cộng đồng. 

1 2 3 4 

14. Có nhiều cha mẹ học sinh, tổ chức trong cộng đồng tham gia hỗ trợ 

giáo dục học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhà 

trường. 

1 2 3 4 

 

15. Các ý kiến khác (ghi rõ): 

15.1. Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường: ............................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.2. Những điều cần thay đổi: .......................................................................... 

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................  
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THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐÁNH GIÁ  

 

Câu 2. Xin Ông/Bà cho biết giới tính (đánh dấu X chỉ vào 1 ô):  

1) Nam                             2) Nữ  

 

Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết dân tộc của mình (đánh dấu X vào ô số 1 hoặc ghi 

cụ thể vào ô số 2) 

1) Kinh    2) Khác (Ghi rõ) ………………………….. 

 

Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 
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Phụ lục 4 

PHIẾU SỐ 03. PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

 CHA MẸ HỌC SINH, CỘNG ĐỒNG 

 

Thưa quý Ông/Bà! 

Cuộc khảo sát ý kiến này nhằm cải tiến công tác quản lý trường học. Ý kiến của 

Ông/Bà rất quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của nhà trường và từng học sinh. 

Để đảm bảo tính khách quan, ý kiến của Ông/Bà sẽ được giữ bí mật  

Câu 1. Xin cho biết Ông/Bà cho biết ý kiến về Hiệu trưởng ở trường con của 

Ông/Bà đang học (hoặc trường thuộc địa bàn xã/phường) dưới đây bằng cách 

khoanh tròn chỉ vào 1 ô ở mỗi dòng hoặc điền vào chỗ trống phù hợp. 1= Hoàn toàn 

không đồng ý; 2= ít đồng ý; 3= tương đối đồng ý;  4= Hoàn toàn đồng ý 

Nội dung Mức đồng ý 

1. Hiệu trưởng  gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 
1 2 3 4 

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm cao về kết quả các hoạt động của nhà 

trường 
1 2 3 4 

3. Hiệu trưởng được cha mẹ học sinh tín nhiệm 1 2 3 4 

4. Hiệu trưởng tôn trọng các học sinh, cha mẹ học sinh 1 2 3 4 

5. Hiệu trưởng lắng nghe ý kiến của cha mẹ học sinh trước khi đi đến 

những quyết định quan trọng 
    

6. Trường có những hoạt động học sinh thích như: thể thao, câu lạc bộ, 

hoặc âm nhạc 
1 2 3 4 

7. Con em có thường xuyên lên thư viện học sách  1 2 3 4 

8. Thu đúng quy định, công khai minh bạch các khoản thu chi của phụ 

huynh 
1 2 3 4 

9. Trường có tạo điều kiện học tập, vui chơi cho học sinh 1 2 3 4 

10. Trường thông báo cho tôi biết rõ về những hoạt động trong trường 

học 
    

11. Hiệu trưởng sẵn sàng lắng nghe ý kiến cha mẹ học sinh /cộng đồng 1 2 3 4 

12. Trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tình nguyện như 

hỗ trợ học sinh khó khăn 
1 2 3 4 

13. Trường có quy chế phối hợp với cha mẹ học sinh trong các hoạt 1 2 3 4 

1) Tỉnh/Thành phố ………………..                             

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………. 

3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... 

4) Trường: …………………………………………..………....................................... 

5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá: 

…………………………………………..………  

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… 
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động của nhà trường để giáo dục học sinh 

14. Hiệu trưởng huy động cha mẹ học sinh và địa phương có nhiều 

đóng góp cho nhà trường để giáo dục học sinh tốt hơn 
1 2 3 4 

 

Ý kiến khác (ghi rõ): 

- Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường: ................................... 

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

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

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

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

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

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

- Những điều cần thay đổi: .............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐÁNH GIÁ  

 

Câu 2. Xin Ông/Bà cho biết giới tính(đánh dấu X chỉ vào 1 ô):  

1) Nam    2) Nữ  

 

Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết dân tộc của mình (xin đánh dấu X hoặc ghi cụ thể 

vào 1 trong 2 ô) 

1) Kinh:     2) Khác (Ghi rõ) ………………………….. 

 

Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 
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Phụ lục 5 

PHIẾU SỐ 04. PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

Hiệu trưởng khoanh tròn vào chỉ 1 ô phù hợp mức mà đã có thông tin, minh 

chứng tương ứng, trường hợp không có minh chứng thì không khoanh tròn vào ô 

nào.  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 
Mức đánh 

giá2 

Tiêu chuẩn 1. Chính trị, đạo đức, lối sống 

Tiêu chí 1. Chính trị  1 2 3 

Tiêu chí 2. Đạo đức  1 2 3 

Tiêu chí 3. Lối sống  1 2 3 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học 

Tiêu chí 4. Năng lực chuyên môn 1 2 3 

Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm và quản trị nhà trường 1 2 3 

Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số), Tin học  
1 2 3 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường 

Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường 1 2 3 

Tiêu chí 8. Quản lý giáo dục học sinh 1 2 3 

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính  1 2 3 

Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự  1 2 3 

Tiêu chí 11. Quản trị tài chính 1 2 3 

Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục  1 2 3 

Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục  1 2 3 

Tiêu chí 14.Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định 1 2 3 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 

                                                 
2 - Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy định một cách độc lập song chưa có nhiều 

kinh nghiệm; 

   - Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn 

đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

   - Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên;  đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh 

giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tiễn.  

1) Tỉnh/Thành phố ………………..                             

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………. 

3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... 

4) Trường: …………………………………………..………....................................... 

5) Họ và tên phó hiệu trưởng được đánh giá: 

…………………………………………..………  

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… 
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Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học 1 2 3 

Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường 1 2 3 

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội 

 Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý ngành 1 2 3 

Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh  1 2 3 

Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương  1 2 3 

Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội  1 2 3 

Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông  1 2 3 

Nhận xét (ghi rõ):  

- Điểm mạnh:...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

- Những vấn đề cần cải thiện:.......................................................................... 

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

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

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

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

Kết quả chung: .................... 

Cách đánh giá kết quả chung: 

- Bậc 3. Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức 2 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt 

mức 3; trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 và 15 đạt mức 3; 

- Bậc 2. Khá: Xếp loại chung chưa đạt bậc 3; có tất cả tiêu chí đạt mức 1 trở lên 

trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 2; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 và 15 đạt mức 2;  

- Bậc 1. Đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 2 nhưng không có tiêu chí nào 

không đạt mức 1. 

- Không đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 1. 

 

..........., ngày....tháng.... năm ....... 

               Hiệu trưởng 

                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 6 

PHIẾU SỐ 05. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

 

Cán bộ phụ trách đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho 

mức phù hợp, sau đó mới khoanh tròn vào chỉ 1 ô phù hợp mức mà đã có thông tin, 

minh chứng tương ứng. Trường hợp không có minh chứng thì không khoanh vào ô 

nào. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 
Mức đánh 

giá3 

Tiêu chuẩn 1. Chính trị, đạo đức, lối sống 

Tiêu chí 1. Chính trị  1 2 3 

Tiêu chí 2. Đạo đức  1 2 3 

Tiêu chí 3. Lối sống  1 2 3 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học 

Tiêu chí 4. Năng lực chuyên môn 1 2 3 

Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm và quản trị nhà trường 1 2 3 

Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số), Tin học  
1 2 3 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường 

Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường 1 2 3 

Tiêu chí 8. Quản lý giáo dục học sinh 1 2 3 

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính  1 2 3 

Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự  1 2 3 

Tiêu chí 11. Quản trị tài chính 1 2 3 

Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục  1 2 3 

Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục  1 2 3 

Tiêu chí 14.Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định 1 2 3 

                                                 
3 - Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy định một cách độc lập song chưa có nhiều 

kinh nghiệm; 

   - Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn 

đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

   - Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên;  đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh 

giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tiễn.  

1) Tỉnh/Thành phố ………………..                             

2) Huyện/Quận/Thị xã: …………………..…………………………………………. 

3) Cấp học: …………………………………………..………..................................... 

4) Trường: …………………………………………..………....................................... 

5) Họ và tên hiệu trưởng được đánh giá: 

…………………………………………..………  

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/……../20…… 
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Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 

Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học 1 2 3 

Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường 1 2 3 

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội 

 Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý ngành 1 2 3 

Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ học sinh  1 2 3 

Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương  1 2 3 

Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội  1 2 3 

Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông  1 2 3 

Nhận xét (ghi rõ):  

- Điểm mạnh:...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

- Những vấn đề cần cải thiện:.......................................................................... 

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

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

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

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

Kết quả chung: .................... 

Cách đánh giá kết quả chung: 

- Bậc 3. Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức 2 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt 

mức 3; trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 và 15 đạt mức 3; 

- Bậc 2. Khá: Xếp loại chung chưa đạt bậc 3; có tất cả tiêu chí đạt mức 1 trở lên 

trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 2; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 và 15 đạt mức 2;  

- Bậc 1. Đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 2, không có tiêu chí nào không đạt 

mức 1. 

- Không đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 1. 

..........., ngày....tháng.... năm ....... 

 Thủ trưởng đơn vị      Người đánh giá 

   (Ký tên, đóng dấu)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 


