
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày         tháng          năm 2018    

  
 

THÔNG TƯ 

Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 

 

 

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 mầm non. 

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

trường mầm non. 

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 

Dự thảo 2  
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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 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 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 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 

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

trưởng trường mầm non.  

 

 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, Cục NGCBQLGD.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa 
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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 mầm non 

(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 mầm non và đánh xếp 

loại theo Chuẩn.  

2. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi 

chung là hiệu trưởng trường mầm non).  

Điều 2. Mục đích 

1. Giúp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non tự đánh giá, xây dựng 

kế hoạch phấn đấu, học tập, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục; 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghiên cứu xây dựng và thực 

hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non; 

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phát triển chương 

trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non: là hệ thống yêu cầu cơ bản về phẩm 

chất, năng lực đối với hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh 

đạo, quản lý nhà trường. 

2. Tiêu chuẩn: là quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng 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, hiện vật, hiện tượng, 

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

chí. 
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CHƯƠNG II 

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp 

Có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản 

lý nhà trường. 

1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, 

chấp hành và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; quy định của địa phương và của 

nhà trường. 

2. Tiêu chí 2. Đạo đức, lối sống: Yêu nghề, mến trẻ, chia sẻ, gần gũi với 

đồng nghiệp; có lối sống lành mạnh, trung thực, trách nhiệm, thân thiện. 

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

học 

Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non; sử dụng 

ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

1. Tiêu chí 3. Năng lực chuyên môn giáo dục mầm non: Hiểu biết và phát 

triển ứng dụng khoa học giáo dục mầm non hướng tới sự phát triển toàn diện của 

trẻ; đạt chuẩn trình độ đào tạo về giáo dục mầm non theo quy định. 

2. Tiêu chí 4. Năng lực nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Thiết 

kế, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non hướng tới sự 

phát triển toàn diện của trẻ.  

3. Tiêu chí 5. Năng lực ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số) và tin học: Sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân 

tộc thiểu số); ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc.  

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

Quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường chuyên nghiệp và hiệu 

quả. 

1. Tiêu chí 6. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường: Phân tích tình hình, 

xác định mục tiêu phát triển nhà trường trong từng năm; xác định hoạt động, nguồn 

lực để đạt các mục tiêu phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương, chú ý đối tượng trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục đặc biệt. 

2. Tiêu chí 7. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ: chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo trẻ khỏe mạnh về 

thể chất và tinh thần. 

3. Tiêu chí 8. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ: chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng, hướng 
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tới sự phát triển toàn diện của từng trẻ. 

4. Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính và nhân sự trong nhà trường: Chỉ 

đạo, phân công, phân cấp, phân quyền cho các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các 

thành viên của trường thực hiện nhiệm vụ; tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi 

dưỡng, tạo động lực phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

5. Tiêu chí 10. Quản trị tài chính, tài sản trong nhà trường: Chỉ đạo lập dự 

toán, thực hiện thu chi, báo cáo, kiểm tra, công khai tài chính, minh bạch, đúng 

quy định; huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản nhằm phục vụ công 

tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

6. Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nhà trường: Xây dựng hệ thống đảm bảo 

chất lượng, tổ chức tự đánh giá, tham gia kiểm định, cải tiến và thực hiện trách 

nhiệm giải trình về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà 

trường. 

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, dân chủ 

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, vệ sinh, phòng chống 

bạo lực học đường; xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện, dân chủ. 

1. Tiêu chí 12. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, lành mạnh: Tổ 

chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, sáng – xanh - sạch - đẹp; phòng chống 

bạo lực học đường, bệnh tật, tai nạn thương tích cho trẻ; tạo điều kiện cho trẻ vui 

chơi và trải nghiệm. 

2. Tiêu chí 13. Xây dựng văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ: Chỉ đạo, tổ 

chức xây dựng và duy trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ, phù hợp với yêu 

cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

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

Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường 

với các bên liên quan trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phát triển nhà 

trường và cộng đồng. 

1. Tiêu chí 14. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ trẻ: Xây dựng và phát triển 

mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trẻ; tư vấn, hỗ trợ và huy động 

cha mẹ trẻ tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ. 

2. Tiêu chí 15. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương, cộng 

đồng: Tổ chức tham gia xây dựng phát triển địa phương; tham mưu, vận động 

chính quyền, huy động các lực lượng trong cộng đồng, xã hội hỗ trợ, phối hợp với 

nhà trường thực hiện công tác giáo dục mầm non; tham gia phát triển mạng lưới 

chia sẻ tri thức và thực tiễn quản lý giáo dục mầm non. 
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CHƯƠNG III 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  

Điều 9. Yêu cầu đánh giá 

Việc đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn phải đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

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 mô tả tại Phụ lục 1 và có 

các minh chứng phù hợp. 

Điều 10. Phương pháp đánh giá  

1. Các nguồn thông tin được sử dụng để đánh giá hiệu trưởng trường mầm 

non theo Chuẩn gồm: 

a) Ý kiến tự đánh giá (kèm theo bảng danh mục minh chứng và hồ sơ minh 

chứng); 

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

c) Ý kiến của cha mẹ trẻ, cộng đồng; 

d) Ý kiến đánh giá, kết luận của cấp trên trực tiếp (hiệu trưởng do phòng 

giáo dục và đào tạo hoặc cơ quan chủ quan đánh giá; nếu là phó hiệu trưởng/cán bộ 

nguồn do hiệu trưởng trực tiếp đánh giá). 

2. Phương pháp đánh giá 

a) Đánh giá theo tiêu chí: Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 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 mức Đạt 

và cao nhất là mức Tốt (bản mô tả chi tiết các mức của từng tiêu chí tại Phụ lục 1). 

Mức Đạt: Hiểu và truyền đạt được khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm 

vụ theo đúng quy định, quy trình; 

Mức Khá: Đạt các yêu cầu của mức Đạt; tổ chức thực hiện công việc hiệu 

quả, thành thạo; có thể hướng dẫn đồng nghiệp; 

Mức Tốt: Đạt các yêu cầu của mức Khá; đổi mới, sáng tạo; thường xuyên 

đánh giá, điều chỉnh, cải tiến các hoạt động của nhà trường, vượt qua khó khăn để 

đạt mục tiêu. 

b) Đánh giá chung: Căn cứ vào mức đạt được của từng tiêu chí, kết quả 

chung được đánh giá 3 mức như sau:  

Đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt mức Đạt trở lên; đánh giá chung chưa đạt 

Khá; 
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Khá: Có tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên, tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức 

Khá, trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8, 15 đạt mức Khá trở lên; đánh giá chung chưa 

đạt Tốt; 

Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức Khá trở lên, tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức Tốt, 

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

Không xếp loại: trường hợp có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá không 

đạt  thì sẽ không được xếp loại. 

Điều 11. Trách nhiệm chủ trì đánh giá 

1. Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường mầm non 

trực thuộc; 

2. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường mầm non trực 

thuộc; 

3. Các đơn vị khác có trường mầm non trực thuộc chủ trì đánh giá hiệu 

trưởng trường mầm non do đơn vị quản lý; 

4. Hiệu trưởng chủ trì đánh giá phó hiệu trưởng. 

Điều 12. Quy trình đánh giá  

1. Đối với hiệu trưởng: 

a) Hiệu trưởng tự đánh giá theo Phiếu số 1 (Phụ lục 2), ghi rõ mã minh 

chứng được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này và bổ sung thêm minh chứng (nếu 

có) bằng cách lập bảng danh mục minh chứng bổ sung, trường hợp tiêu chí nào 

không có minh chứng thì tiêu chí đó không đạt; 

b) Tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng: Nhà 

trường thành lập tổ công tác để tổ chức lấy ý kiến của tất cả giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường theo Phiếu số 2 (Phụ lục 2), ý kiến của ít nhất 5% cha mẹ trẻ theo 

Phiếu số 3 (Phụ lục 2) và phỏng vấn đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức 

xã hội có liên quan (nếu cần). Kết quả lấy ý kiến được tổng hợp theo Phụ lục 3, 

Phụ lục 4 để báo cáo cơ quan chủ đánh giá hiệu trưởng. 

c) Cơ quan/đơn vị chủ trì đánh giá được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 11 

xem xét kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên, cha 

mẹ trẻ, cộng đồng và thực hiện đánh giá hiệu trưởng theo Phiếu số 4 (Phụ lục 2). 

Kết quả cuối cùng do thủ trưởng cơ quan/đơn vị chủ trì đánh giá quyết định. 

2. Đối với phó hiệu trưởng: 

a) Phó hiệu trưởng tự đánh giá theo Phiếu số 1 (Phụ lục 2) như hiệu trưởng 

nhưng chỉ đánh giá các tiêu chuẩn 1, 2, 4, 5 và một số tiêu chí ở Tiêu chuẩn 3 theo 

lĩnh vực được hiệu trưởng phân công phụ trách và công bố công khai tại thời điểm 

phân công. 
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b) Tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng: Nhà 

trường thành lập tổ công tác để tổ chức lấy ý kiến của tất cả giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường theo Phiếu số 2 (Phụ lục 2), ý kiến của ít nhất 5% cha mẹ trẻ theo 

Phiếu số 3 (Phụ lục 2) và phỏng vấn đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức 

xã hội có liên quan (nếu cần). Kết quả lấy ý kiến được tổng hợp theo theo Phụ lục 

3, Phụ lục 4 để báo cáo hiệu trưởng. 

c) Hiệu trưởng xem xét kết quả tự đánh giá của phó hiệu trưởng, ý kiến của 

giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng và thực hiện đánh giá phó hiệu 

trưởng theo Phiếu số 4 (Phụ lục 2). Kết quả đánh giá cuối cùng do hiệu trưởng 

quyết định. 

3. Công khai kết quả đánh giá 

Cơ quan/đơn vị chủ trì đánh giá thông báo kết quả đánh giá đến từng trường, 

cá nhân được đánh giá và báo cáo cơ quan cấp trên theo Phụ lục 5, lưu hồ sơ quản 

lý theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ. 

Điều 13. Chu kỳ đánh giá 

1. Hằng năm, hiệu trưởng/phó hiệu trưởng thực hiện tự đánh giá vào thời 

điểm cuối năm học để xác định mức độ đạt được của Chuẩn, từ đó xây dựng kế 

hoạch rèn luyện và nâng cao phẩm chất năng lực nghề nghiệp, quản lý nhà trường.  

2. Cơ quan/đơn vị quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng: 3 

năm đánh giá 1 lần vào thời điểm cuối năm học và thực hiện đầy đủ quy trình theo 

quy định tại Điều 12 của Thông tư này. 

Điều 14. Công cụ đánh giá  

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

1. Phiếu số 01. Phiếu tự đánh giá của hiệu trưởng/phó hiệu trưởng.  

2. Phiếu số 02. Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

3. Phiếu số 03. Phiếu lấy ý kiến cha mẹ trẻ. 

4. Phiếu số 04. Phiếu đánh giá của cơ quan/đơn vị quản lý trực tiếp 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 15. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc thực hiện đánh giá theo chuẩn 

hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn tỉnh/thành phố, 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/phó hiệu trưởng trường mầm non (Phụ lục 7) trước ngày 30 tháng 7 

hằng năm. 
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Điều 16. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc thực hiện đánh giá theo 

chuẩn hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn huyện/quận, báo cáo ủy ban nhân 

dân cấp huyện/quận và sở giáo dục và đào tạo kết quả đánh giá, xếp loại năng lực 

hiệu trưởng/phó hiệu trưởng trường mầm non (Phụ lục 6) trước ngày 30 tháng 6 

hằng năm. 

        KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa  
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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 

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

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

TIÊU CHUẨN 1. PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP 

Có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản 

lý nhà trường. 

1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Chấp hành và triển khai chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản 

lý cấp trên; quy định của địa phương và của nhà trường. 

Đạt Khá Tốt 

Nhận thức đúng và tuyên 

truyền, phổ biến trong nhà 

trường về chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước nói 

chung, về giáo dục mầm non 

nói riêng.  

Triển khai thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước cho giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường theo quy 

định. 

Thực hiện và phổ biến các 

nhiệm vụ cấp trên giao cho 

cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong trường, triển 

khai đúng quy định. 

 

Đạt các yêu cầu của mức 

Đạt. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước trong nhà 

trường, các quy định của 

ngành về giáo dục mầm non, 

quy định của nhà trường và 

các quy định của, cộng đồng. 

Thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ cấp trên giao nhằm 

nâng cao chất lượng, kết quả 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ. 

 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Đánh giá, điều chỉnh, cải 

tiến thực hiện các hoạt động 

trong nhà trường về thực hiện 

chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, nhà trường và 

các quy định của, cộng đồng. 

Tham mưu, đề xuất đổi mới 

quản lý giáo dục mầm non, 

góp ý hoàn thiện các chính 

sách  về giáo dục mầm non 

hướng đến nâng cao chất 

lượng, kết quả nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[1.01] Kế hoạch cá nhân hàng năm/quý/tháng/tuần  

[1.02] Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm.  

[1.03] Kế hoạch năm học/tháng của trường  

[1.04] 

Báo cáo sơ kết tổng kết năm học của nhà trường  

(có nội dung đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách 

Đảng và pháp luật của Nhà nước) 

 

[1.05] 

 Biên bản các cuộc họp về thực hiện chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, ngành Giáo dục 

và các quy định của cộng đồng. 

 

[1.06] Ý kiến của đồng nghiệp, cha mẹ trẻ, chính quyền địa phương.  

[1.07] Văn bản triển khai các chỉ đạo của cấp trên trong nhà trường  
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[1.08] Báo cáo thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý ngành  

…   
 

2. Tiêu chí 2. Đạo đức, lối sống:  

Yêu nghề, mến trẻ, chia sẻ, gần gũi với đồng nghiệp; có lối sống lành mạnh, 

trung thực, trách nhiệm, thân thiện. 

Đạt Khá Tốt 

Hiểu biết và thực hiện 

đúng chuẩn mực đạo đức xã 

hội và đạo đức nhà giáo, trách 

nhiệm với công việc. 

Xây dựng và thực hiện các 

giá trị trong nhà trường về 

trách nhiệm và tình cảm với 

trẻ, lối sống lành mạnh, giản dị 

gần gũi với đồng nghiệp. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Đạt. 

Tổ chức thực hiện có hiệu 

quả quy định về thực hiện 

chuẩn mực đạo đức, lối sống 

trong nhà trường; gương mẫu, 

hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Vượt khó khăn để đạt kết 

quả tốt, cảm thông, chia sẻ 

với đồng nghiệp để cùng 

vươn lên; đánh giá, phê phán 

các hành vi không phù hợp, 

trái với chuẩn mực đạo đức 

xã hội, đạo đức nhà giáo. 

Minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã 

có 

[2.01] 
 Biên bản các cuộc họp liên đến tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực 

đạo đức, lối sống trong nhà trường. 
 

[2.02] Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.  

[2.03] 
Ý kiến của đồng nghiệp, cha mẹ trẻ, chính quyền địa phương về đạo đức, 

lối sống của hiệu trưởng. 
 

[2.04] Nội quy nhà trường.  

[2.05] Hình ảnh hiệu trưởng trong các hoạt động của trường trên website, hình 

ảnh, tài liệu của trường về giáo dục đạo đức, lối sống. 
 

 Biên bản đánh giá viên chức hàng năm (liên quan đến đạo đức, lối sống). [1.02] 

 Kế hoạch năm học/tháng của trường (liên quan đến đạo đức, lối sống). [1.03] 

 
Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường  

(nội dung đánh giá liên quan đến đạo đức, lối sống) 

   [1.04] 

....   

 

TIÊU CHUẨN 2. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ  VÀ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non; sử dụng 

ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Tiêu chí 3. Năng lực chuyên môn giáo dục mầm non 

Hiểu biết và phát triển ứng dụng khoa học giáo dục mầm non hướng tới sự phát 

triển toàn diện của trẻ; đạt chuẩn trình độ đào tạo về giáo dục mầm non theo quy 

định. 

Đạt Khá Tốt 

Am hiểu và phổ biến khoa học 

giáo dục mầm non, sự phát 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

Tổ chức nâng cao hiểu biết về 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 
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triển của trẻ và các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển của 

trẻ em trong nhà trường;  

Đạt chuẩn trình độ đào tạo về 

giáo dục mầm non theo quy 

định. 

khoa học giáo dục mầm non, sự 

phát triển của trẻ và các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự phát triển của 

trẻ em trong nhà trường cho đồng 

nghiệp trong trường hiệu quả. 

Đạt trình độ đào tạo trên chuẩn 

về giáo dục mầm non theo quy 

định. 

Vượt khó khăn, sáng tạo 

trong phát triển kiến thức 

và tổ chức vận dụng khoa 

học giáo dục mầm non vào 

thực tiễn công việc. 

 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã 

minh 

chứng 

đã có 

[3.01] Hồ sơ quản lý chuyên môn của trường (kế hoạch, văn bản, quy định,…)  

[3.02] Bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng  

[3.03] Ý kiến cấp trên, đồng nghiệp về năng lực chuyên môn của hiệu trưởng.  

[3.04] Báo cáo chuyên đề về chuyên môn  

[3.05] Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cá nhân của Hiệu trưởng   

[3.06] Hình ảnh của HT/PHT, nhà trường về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ  

 
Biên bản đánh giá viên chức hàng năm (nội dung về phát triển năng lực 

chuyên môn cá nhân). 
[1.02] 

 
Kế hoạch năm học/tháng của trường (liên quan đến phát triển năng lực 

chuyên môn). 
[1.03] 

 
Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường. 

(có nội dung đánh giá liên quan đến phát triển năng lực chuyên môn). 
[1.04] 

…   

 

Tiêu chí 4: Năng lực nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 

Thiết kế, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 

hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ.  

Đạt Khá Tốt 

Am hiểu, thực hiện thành 

thạo và phổ biến kỹ năng 

tìm hiểu trẻ, phương pháp, 

hình thức tổ chức các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục để hướng tới 

sự phát triển toàn diện của 

trẻ. 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ 

trẻ, tổ chức có hiệu quả trong nhà 

trường về phát triển kỹ năng tìm hiểu 

trẻ, xây dựng môi trường giáo dục; 

phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để 

hướng tới sự phát triển toàn diện của 

trẻ. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Đánh giá, điều chỉnh, cải 

tiến liên tục kỹ năng, 

phương pháp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ của 

bản thân và đồng nghiệp. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Minh 

chứng 

đã có 

[4.01] 
Chứng chỉ/chứng nhận về nghiệp vụ giáo dục mầm non, quản lý giáo 

dục mầm non theo quy định 

 

[4.02] Sổ dự giờ của hiệu trưởng  
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[4.03] 
Ý kiến cấp trên, đồng nghiệp về năng lực nghiệp vụ của hiệu 

trưởng/phó hiệu trưởng. 

 

[4.04] 
Báo cáo cáo chỉ đạo nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non 

 

[4.06] Hồ sơ kiểm tra nội bộ của trường (về nghiệp vụ)  

 
Hồ sơ quản lý chuyên môn của trường (kế hoạch, văn bản, quy 

định,…) 
[3.01] 

 Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cá nhân của Hiệu trưởng  [3.05] 

 
Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm (nội dung về phát triển 

năng lực chuyên môn cá nhân). 
[1.02] 

 
Kế hoạch năm học/tháng của trường (liên quan đến phát triển năng lực 

nghiệp vụ) 
[1.03] 

 
Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường  

(có nội dung đánh giá liên quan đến phát triển năng lực nghiệp vụ) 
[1.04] 

 
Chứng chỉ/chứng nhận về nghiệp vụ giáo dục mầm non, quản lý giáo 

dục mầm non theo quy định 

[4.01] 

...   

Tiêu chí 5: Năng lực sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) 

và tin học 

Sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số); ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc. 

Đạt Khá Tốt 

Giao tiếp đơn giản (có thể 

nghe, nói, đọc hoặc viết) một 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc 

ở vùng dân tộc thiểu sốnếu 

được hỗ trợ;  

Sử dụng tin học văn phòng, 

internet để soạn thảo và xử lý 

thông tin cơ bản trong hoạt 

động chuyên môn và hoạt động 

quản lý. 

Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học theo quy định. 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

Trao đổi thông tin về những chủ 

đề đơn giản, quen thuộc hằng 

ngày bằng một ngoại ngữ hoặc 

tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số; tạo điều kiện cho đồng nghiệp 

trong trường nâng cao năng lực 

ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số.   

Sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng trong hoạt động chuyên 

môn và hoạt động quản lý.  

Chứng nhận, văn bằng khác về 

ngoại ngữ, tin học 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Trình  bày ngắn gọn, ý kiến 

và kế hoạch của mình, xử 

lý tình huống, bằng một 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân 

tộc thiểu số ở trường mầm 

non. 

Sử dụng hiệu quả các phần 

mềm trong quản lý trường 

học. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[5.01] 

Chứng chỉ, chứng nhận, văn bằng công nhận đạt trình độ năng lực 

ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số)/năng 

lực tin học của hiệu trưởng. 

 

[5.02] 
Ý kiến đánh giá của cấp trên, đồng nghiệp, cộng đồng về năng lực 

sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, tin học của hiệu trưởng. 

 

[5.03] 

Các văn bản của nhà trường về phát triển năng lực ngoại ngữ (hoặc 

tiếng dân tộc thiểu  số ở vùng dân tộc thiểu số) và tin học cho cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. 
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[5.04] Tài liệu, văn bản, email công vụ do hiệu trưởng thực hiện.  

[5.05] 
 Video, hình ảnh,… về các cuộc trao đổi, làm việc với các bên liên 

quan bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số. 

 

....   

 

TIÊU CHUẨN 3. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG 

Điều hành các hoạt động của nhà trường chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Tiêu chí 6. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường 

Phân tích tình hình, xác định mục tiêu phát triển nhà trường trong từng giai 

đoạn; xác định hoạt động, nguồn lực để đạt các mục tiêu phát triển phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, chú ý đối tượng trẻ mầm non có 

nhu cầu giáo dục đặc biệt. 

Mức Đạt Mức Khá Mức Tốt 

- Hiểu biết, thực hiện xây 

dựng kế hoạch phát triển nhà 

trường theo quy định. 

- Phổ biến kế hoạch cho đồng 

nghiệp trong nhà trường và 

các bên liên quan. 

 

 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

- Huy động các thành viên 

trong nhà trường tham gia chức 

xây dựng kế hoạch phát triển 

nhà trường hướng tới sự phát 

triển toàn diện của trẻ;  

- Hỗ trợ đồng nghiệp ở địa 

phương xây dựng kế hoạch 

phát triển trường mầm non. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

- Đánh giá, điều chỉnh, cải 

tiến kế hoạch phát triển nhà 

trường phù hợp điều kiện 

thực tiễn của nhà trường/địa 

phương, tiếp cận xu thế đổi 

mới, phát triển giáo dục 

mầm non, phát triển giáo 

dục hòa nhập cho trẻ có nhu 

cầu đặc biệt, phát triển 

ngành Giáo dục.  

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[6.01] Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường  

[6.02] Biên bản họp về xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường  

[6.03] Ý kiến của cấp trên về kế hoạch phát triển nhà trường  

 Kế hoạch năm học/tháng của trường  [1.03] 

...   

 

Tiêu chí 7. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 

Chỉ đạo các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo trẻ khỏe 

mạnh về thể chất và tinh thần. 

Đạt Khá Tốt 

Phổ biến cho đồng nghiệp, 

cha mẹ trẻ về hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc trẻ đảm 

bảo cho trẻ phát triển thể 

chất an toàn, lành mạnh. 

Tổ chức nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo đúng quy định. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Đạt. 

Tổ chức hiệu quả hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ . 

Hỗ trợ đồng nghiệp trong 

trường/địa phương thực hiện 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 

đảm bảo cho trẻ phát triển 

thể chất an toàn, lành mạnh. 

Đạt các yêu cầu của mức Khá. 

Khắc phục khó khăn để đảm bảo 

cho trẻ phát triển thể chất an toàn, 

lành mạnh. 

Giám sát, đánh giá, điều chỉnh, 

cải tiến hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc trẻ tiếp cận xu thế đổi 

mới giáo dục mầm non và phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của 
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nhà trường, nhu cầu địa phương. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[7.01] Hồ sơ quản lý trẻ của nhà trường theo quy định.  

[7.02] 
Kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của trường theo quy 

định. 

 

[7.03] 
Kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng và biện 

pháp hạn chế tốc độ tăng cân, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ béo phì; 

 

[7.04] 
Ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ về tổ chức các hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của nhà trường 

 

[7.05] 
Hồ sơ kiểm tra nội bộ (liên quan đết hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ) 

 

[7.06] 

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 

11/2006/QĐ-BYT, ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ y tế về việc 

ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...) 

 

[7.07] 
Công bố của nhà trường về tổ chức thực hiện và chất lượng hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (trên website/ kênh truyền thông khác) 

 

[7.08]  
Các biên bản, lưu trữ hình ảnh trong kiểm tra, giám sát hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở trường. 

 

 [7.9]  
Hợp đồng của nhà trường về cung cấp các nguyên liệu phục vụ bữa 

ăn cho trẻ với cơ sở kinh doanh. 

 

[7.10] Hồ sơ giáo dục cá nhân của trẻ học hòa nhập (nếu có).  

[7.11] 
Kết luận thanh tra, kiểm tra nhà trường của cấp trên về hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

 

 Hồ sơ quản lý chuyên môn của trường [3.01] 

 
Kế hoạch năm học/tháng của trường (liên quan đến hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc trẻ)  
[1.03] 

 
Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường (có nội dung đánh 

giá liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ)  
[1.04] 

...   

 

Tiêu chí 8. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ 

Chỉ đạo các hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát 

triển tối đa tiềm năng, hướng tới sự phát triển toàn diện của từng trẻ. 

Đạt Khá Tốt 

- Phổ biến cho đồng nghiệp, cha 

mẹ trẻ về hoạt động giáo dục trẻ 

trong nhà trường đảm bảo sự 

phát triển thể chất, tình cảm và 

kỹ năng xã hội, thẩm mỹ, ngôn 

ngữ và giao tiếp, nhận thức phù 

hợp với lứa tuổi, khơi dậy và 

phát triển tối đa tiềm năng của 

từng trẻ hướng tới sự phát triển 

toàn diện của trẻ. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt 

động giáo dục trẻ trong nhà 

Đạt các yêu cầu của mức 

Đạt. 

- Tổ chức hiệu quả hoạt động 

giáo dục trẻ, đảm bảo sự phát 

triển thể chất, tình cảm và kỹ 

năng xã hội, thẩm mỹ, ngôn 

ngữ và giao tiếp, nhận thức 

phù hợp với lứa tuổi, khơi 

dậy và phát triển tối đa tiềm 

năng của từng trẻ hướng tới 

sự phát triển toàn diện của 

trẻ. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Khắc phục khó khăn để thực 

hiện hoạt động giáo dục trẻ, 

đảm bảo sự phát triển thể 

chất, tình cảm và kỹ năng xã 

hội, thẩm mỹ, ngôn ngữ và 

giao tiếp, nhận thức phù hợp 

với lứa tuổi, khơi dậy và phát 

triển tối đa tiềm năng của 

từng trẻ hướng tới sự phát 

triển toàn diện của trẻ. 
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trường theo đúng quy định. - Hỗ trợ đồng nghiệp trong 

trường/địa phương thực hiện 

các hoạt động giáo dụctrẻ . 

- Giám sát, đánh giá, điều 

chỉnh, cải tiến hoạt động giáo 

dục trẻ tiếp cận xu thế đổi 

mới giáo dục mầm non và 

phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của nhà trường, nhu cầu 

địa phương. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh chứng 

đã có 

[8.01] Kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ của trường.  

[8.02] 
Ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ về tổ chức các hoạt 

động giáo dục trẻ của trường 

 

[8.03] 
Kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp trên về hoạt động giáo 

dục trẻ. 

 

[8.04] 
Công bố của nhà trường về tổ chức thực hiện và chất lượng 

hoạt động giáo dục trẻ (trên website/ kênh truyền thông khác). 

 

 
Hồ sơ quản lý chuyên môn của trường (liên quan đến hoạt 

động giáo dục trẻ)  

[3.01] 

 
Kế hoạch năm học/tháng của trường (liên quan đến hoạt 

động giáo dục trẻ)  
[1.03] 

 
Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường  

(có nội dung đánh giá liên quan đến hoạt động giáo dục trẻ)  
[1.04] 

 Hồ sơ kiểm tra nội bộ (liên quan đết hoạt động giáo dục trẻ) [7.05] 

 Hồ sơ giáo dục cá nhân của trẻ học hòa nhập (nếu có). [7.11] 

...   

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính và nhân sự trong nhà trường 

Chỉ đạo, phân công, phân quyền cho các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các thành viên 

của trường thực hiện nhiệm vụ; tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng, tạo động lực phát 

triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường. 

Đạt Khá Tốt 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện 

nội quy, quy trình phân công, 

ủy quyền, quản trị hành chính 

trong nhà trường theo quy 

định. 

- Phổ biến, nâng cao nhận 

thức và thực hiện chế độ chính 

sách đối với cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên đúng quy 

định, phù hợp với điều kiện 

nhà trường/ địa phương. 

- Quản lý, đánh giá xếp loại, 

khen thưởng, kỷ luật, thực hiện 

chế độ chính sách đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên của nhà trường. 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

- Chỉ đạo, phân công, phân quyền 

cho các tổ chuyên môn, tổ văn 

phòng và cá nhân  trong nhà 

trường một cách cụ thể, hợp lý, 

hiệu quả, hướng tới nâng cao  

chất lượng nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

- Tuyển dụng, sử dụng, bồi 

dưỡng, đánh giá, tạo động lực 

cho giáo viên, nhân viên phát 

triển năng lực nghề nghiệp hiệu 

quả. 

- Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tổ 

chức, nhân sự với đồng nghiệp 

trong trường/địa phương trong 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

- Đánh giá, điều chỉnh, đổi 

mới hoạt động của tổ chức 

bộ máy của nhà trường 

nhằm nâng cao, cải tiến 

chất lượng nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Cải tiến công tác sử dụng, 

bồi dưỡng, đánh giá, tạo 

động lực cho  giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường 

phát triển liên tục năng lực 

nghề nghiệp. 
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quản lý tổ chức và nhân sự. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã 

có 

[9.01] 
Quy chế tổ chức hoạt động của trường (bao gồm mô tả vị trí việc 

làm) 

 

[9.02] Hồ sơ về quản lý nhân sự của trường  

[9.03] Hồ sơ lưu trữ công văn đi, đến của trường  

[9.04] 
Văn bản của trường về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên. 

 

[9.05] 
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên 

của trường 

 

[9.06] 
Ý kiến của giáo viên, nhân viên về công tác tổ chức, hành chính, 

nhân sự của trường 

 

[9.07] 
Biên bản họp về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự của 

nhà trường. 
 

[9.08] 

Trang web của trường cung cấp cho các bên liên quan thông tin và 

truy cập về quy định, quy chế tổ chức hoạt động; tuyển dụng, sử 

dụng, bồi dưỡng, đánh giá nhân sự của trường. 

 

 
Kế hoạch năm học của trường (liên quan đến liên quan đến công tác 

tổ chức, hành chính, nhân sự)  
[1.03] 

 Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học của nhà trường  [1.04] 

.....   

 

Tiêu chí 10. Quản trị tài chính, tài sản trong trường mầm non:  

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

chính, minh bạch, đúng quy định; huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính, tài 

sản nhằm phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Đạt Khá Tốt 

- Thực hiện đúng quy định về 

quản lý tài chính, trang thiết 

bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ 

công tác nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ trong trường 

mầm non. 

 

 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

- Tổ chức huy động, khai thác, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

lực tài chính, khai thác, sử dụng 

hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, 

đồ dung, đồ chơi phục vụ nâng cao 

kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ;  

- Chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp về quản lý tài chính, trang 

thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong 

trường mầm non. 

Đạt các yêu cầu của mức Khá. 

Tổ chức đánh giá, điều chỉnh, 

cải tiến công tác quản trị tài 

chính vàcơ sở vật chất, thiết bị, 

đồ dùng, đồ chơi phục vụ nâng 

cao chất lượng nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Các minh chứng: 

Mã mình 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[10.01] Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản của trường.  

[10.02] 
Hồ sơ quản lý tài chính (dự toán ngân sách; Sổ kế toán, chứng từ 

thu chi, Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán), tài sản (Biên bản 
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kiểm kê tài sản, sổ quản lý tài sản, hồ sơ mua sắm, đấu thầu,…) 

theo quy định. 

[10.03] 
Biên bản kiểm tra nội bộ công tác quản lý tài chính, tài sản hằng 

năm 

 

[10.04] 
Kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm 

quyền (nếu có) 

 

[10.05] Công khai tài chính, tài sản hàng năm  

[10.06] 

Ý kiến của quản lý cấp trên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ, cộng 

đồng và các bên liên quan khác về quản lý tài chính, tài sản của 

trường 

 

...   

 

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nhà trường 

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, tổ chức tự đánh giá, tham gia kiểm 

định, cải tiến và thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng nuôi dưỡng, chăm 

sóc và giáo dục trẻ của nhà trường. 

Đạt Khá Tốt 

Thực hiện đúng quy định, 

phổ biến, truyền đạt cho các 

thành viên trong nhà trường, 

cha mẹ trẻ và các bên liên 

quan về tự đánh giá, kiểm 

định, cải tiến và thực hiện 

trách nhiệm giải trình về chất 

lượng nuôi dưỡng, chăm sóc 

và giáo dục trẻ của nhà 

trường. 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt. 

Tổ chức tự đánh giá, tham gia 

kiểm định, liên tục cải tiến và thực 

hiện trách nhiệm giải trình về chất 

lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ của nhà trường có 

hiệu quả. 

Chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp về quản lý chất lượng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá. 

Khắc phục khó khăn, đề 

xuấtbiện pháp, sáng kiến 

quản lý chất lượng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ được công nhận và áp 

dụng hiệu quả trong nhà 

trường, có ảnh hưởng tích 

cực ở địa phương, ngành. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[11.01] Kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường.  

[11.02] 
Kế hoạch/biên bản hoạt động chuyên môn của tổ nhóm chuyên 

môn, giáo viên. 

 

[11.03] 

Báo cáo 3 công khai: 1) Công khai về chất lượng nuôi dưỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ của trường; 2) Công khai các điều 

kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (đội ngũ giáo viên, 

nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị) và 3) Công khai tài chính 

của trường trên website của trường hoặc các kênh truyền thông 

khác. 

 

[11.04] 
Ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ, cộng đồng về chất 

lượng giáo dục của nhà trường 

 

[11.05] Báo cáo tự đánh giá của nhà trường  theo quy định  

…   
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TIÊU CHUẨN 4. NĂNG LỰC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN 

TOÀN, DÂN CHỦ 

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, vệ sinh, phòng chống 

bạo lực học đường; xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện, dân chủ. 

Tiêu chí 12. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, lành mạnh 

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp; 

phòng chống bạo lực học đường, bệnh tật, tai nạn thương tích cho trẻ; tạo điều kiện 

cho trẻ vui chơi và trải nghiệm. 

Đạt Khá Tốt 

- Xây dựng khung cảnh sư phạm 

nhà trường sáng- xanh- sạch đẹp,   

thân thiện tạo điều kiện cho trẻ 

vui chơi, hoạt động trải nghiệm.. 

- Tự đánh giá, đối chiếu các tiêu 

chuẩn trường học an toàn, xây 

dựng kế hoạch tham mưu đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt 

hiệu quả.  

- Tuyên truyền, phối hợp các lực 

lượng thực hiện quy định của 

trường về xây dựng, duy trì môi 

trường, cảnh quan nhà trường an 

toàn, vệ sinh, phòng chống bệnh 

tật, tai nạn thương tích.  

- Không có trẻ bị tai nạn thương 

tích, bị bạo hành.  

Đạt các yêu cầu của mức Đạt 

- Tổ chức thực hiện, giám sát, 

đánh giá về xây dựng trường 

học an toàn, thân thiện,, 

phòng, chống tai nạn, thương 

tích cho trẻ hiệu quả,  

- Bồi dưỡng đội ngũ, hướng 

dẫn giáo viên xây dựng môi 

trường, tổ chức các hoạt động 

giáo dục trải nghiệm.  

 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá 

- Đổi mới trong xây dựng 

môi trường, cảnh quan sư 

phạm, có các khu vui chơi, 

các phòng chức năng tổ 

chức hoạt động trải nghiệm 

hiệu quả. 

- Phát triển chương trình 

giáo dục nhà trường tăng 

cường các hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ. 

- Trường có thành tích tiêu 

biểu, trường điểm, trường 

có thành tích vượt khó khăn 

được đồng nghiệp, các cấp 

ghi nhận. 

 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng Tên minh chứng 
Mã minh 

chứng đã có 

[12.01] Chứng nhận trường học an toàn.  

[12.02] 
Văn bản của trường về xây dựng môi trường an toàn, vệ sinh, sáng, 

xanh, sạch, đẹp. 

 

[12.03] Hình ảnh về cảnh quan, môi trường trong lớp học và ngoài trời của 

nhà trường (website, tranh ảnh trong trường,…). 
 

[12.04] Tài liệu, tranh ảnh tuyên truyền giáo dục về vệ sinh cá nhân và vệ 

sinh môi trường trong nhà trường; 
 

[12.05] Kế hoạch/phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh trong nhà 

trường hằng năm; 
 

[12.06] Phương án phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, 

phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. 
 

[12.07] Biên bản kiểm tra an toàn, vệ sinh phòng chống tai nạn thương tích 

cho trẻ trong trường. 
 

[12.08] Ý kiến của giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và các bên liên quan 

khác. 
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[12.09] Các chứng nhận, hợp đồng ký kết đảm bảo vệ sinh nguồn nước, an 

toàn thực phẩm đảm bảo duy trì các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng 

trẻ theo qui định của các cấp quản lý 

 

[12.10] Hợp đồng với tổ chức, cá nhân đảm nhiệm việc vệ sinh trường, lớp.  

[12.11] Văn bản phối hợp với cơ quan công an và cơ quan y tế về phương 

án phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ; phòng 

chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. 

 

 

Kế hoạch năm học/tháng của trường (có liên quan đến phòng chống 

bạo lực học đường, tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, 

phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường)  

[1.03] 

 

Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học (có liên quan đến phòng chống bạo 

lực học đường, tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng 

chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường) 

[1.04] 

 

Hồ sơ kiểm tra nội bộ (liên quan đết hoạt động xây dựng môi trường 

an toàn, vệ sinh, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương 

tích cho trẻ) 

[7.06] 

...   

 

Tiêu chí 13. Xây dựng văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ  

Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường 

với các bên liên quan trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phát triển nhà 

trường và cộng đồng. 

Đạt Khá Tốt 

Thực hiện xây dựng và tuyên 

truyền các quy tắc, quy định về 

văn hóa nhà trường, dân chủ trong 

nhằm đảm bảo yêu cầu nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

theo quy định. 

 

 

 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt 

Tổ chức thực hiện hiệu quả  

các quy tắc, quy định về văn 

hóa, dân chủ trong nhà 

trường. 

Chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp về xây dựng văn hóa 

nhà trường, dân chủ nhằm 

đảm bảo yêu cầu nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá 

Khắc phục khó khăn, có 

sáng kiến xây dựng văn hóa 

nhà trường, dân chủ nhằm 

đảm bảo yêu cầu nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ được công nhận và áp 

dụng hiệu quả trong nhà 

trường, có ảnh hưởng tích 

cực ở địa phương, ngành. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[13.01] Văn bản ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.  

[13.02] Văn bản ban hành quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường.  

[13.03] Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của nhà trường  

[13.04] Báo cáo của các tổ chức, đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng 

văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ 

 

[13.05] Ý kiến giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ về xây dựng văn hóa nhà 

trường thân thiện, dân chủ của nhà trường 

 

[13.06] Lịch tiếp dân và sổ tiếp dân của Hiệu trưởng.  

[13.07] Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của giáo viên, nhân  
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viên, cha mẹ trẻ (nếu có) 

[13.08] Biên bản các cuộc họp, kiểm tra về xây dựng, thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. 

 

 Kế hoạch năm học/tháng của trường (có liên quan đến xây dựng và 

duy trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ)  
[1.03] 

 Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học (có liên quan đến xây dựng và duy 

trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ) 
[1.04] 

 Hồ sơ kiểm tra nội bộ (liên quan đết hoạt động xây dựng xây dựng 

và duy trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ) 

[7.06] 

...   

 

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

Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường 

với các bên liên quan trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phát triển nhà 

trường và cộng đồng. 

Tiêu chí 14. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ trẻ 

Xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình 

trẻ; tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ tích cực phối hợp với nhà trường trong 

việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Đạt Khá Tốt 

Thực hiện và phổ biến các quy 

định về xây dựng và phát triển 

mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà 

trường với gia đình trẻ cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, cha 

mẹ trẻ.  

Đạt các yêu cầu của mức Đạt 

Duy trì và phát triển mối 

quan hệ chặt chẽ giữa nhà 

trường với gia đình trẻ hiệu 

quả; tư vấn, hỗ trợ và huy 

động cha mẹ trẻ tích cực phối 

hợp với nhà trường trong việc 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ.  

Đạt các yêu cầu của mức 

Khá 

Đánh giá, điều chỉnh, cải 

tiến công tác xây dựng và 

phát triển mối quan hệ chặt 

chẽ giữa nhà trường với gia 

đình trẻ; có các sáng kiến  

được công nhận và ảnh tích 

cực ở địa phương về vấn đề 

này. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Mã minh 

chứng đã có 

[14.01] Văn bản quy định về xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà 

trường với gia đình trẻ 

 

[14.02] Biên bản các cuộc họp giữa nhà trường với đại diện cha mẹ trẻ  

[14.03] Sổ trao đổi thông tin giữa nhà trường với cha mẹ trẻ (sổ liên lạc với 

gia đình) 

 

[14.04] Kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ học hòa nhập, có ý kiến, chữ kí 

của cha mẹ trẻ (nếu có) 

 

[14.05] Tài liệu tuyên truyền/ tập huấn cho cha mẹ trẻ (nếu có)  

[14.06] Báo cáo kết quả huy động cha mẹ trẻ tham gia các hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
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[14.07] Ý kiến của cha mẹ trẻ về mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình 

trẻ trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 

[14.08] Hình ảnh về các hoạt động trao đổi, giao tiếp, xử lý tình huống của 

hiệu trưởng với cha mẹ trẻ về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
 

[14.09] Danh sách Ban đại diện cha mẹ trẻ của mỗi lớp và của nhà trường 

hằng năm (gồm địa chỉ, số điện thoại… để liên hệ) 
 

[14.10] 
 Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ  

[14.11] Biên bản họp Phụ huynh (Trường/Lớp) có nội dung trao đổi thông 

tin về trẻ, kết quả về sự phát triển của trẻ  
 

 Kế hoạch năm học/tháng của trường (nội dung về xây dựng và phát 

triển mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình trẻ)  
[1.03] 

 Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học (nội dung về xây dựng và phát 

triển mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình trẻ) 
[1.04] 

 Hồ sơ kiểm tra nội bộ (nội dung về xây dựng và phát triển mối quan 

hệ giữa nhà trường với gia đình trẻ) 

[7.06] 

...   

 

Tiêu chí 15. Phát triển mối quan hệ với chính quyền, cộng đồng:  

Tổ chức tham gia xây dựng phát triển địa phương; tham mưu, vận động 

chính quyền, huy động các lực lượng trong cộng đồng, xã hội hỗ trợ, phối hợp với 

nhà trường thực hiện công tác giáo dục mầm non; tham gia phát triển mạng lưới 

chia sẻ tri thức và thực tiễn quản lý giáo dục mầm non. 

Mức Đạt Mức Khá Mức Tốt 

Thực hiện và phổ biến các quy 

định của địa phương, cộng 

đồng cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, cha mẹ trẻ. 

 

Đạt các yêu cầu của mức Đạt 

Thực hiện có hiệu quả các các 

quy định, tham gia xây dựng 

phát triển địa phương.  

Chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp về phát triển mối quan 

hệ với chính quyền, cộng đồng 

địa phương 

 

Đạt các yêu cầu của mức Khá 

Tham mưu, vận động chính 

quyền, cộng đồng thực hiện 

công tác giáo dục mầm non 

hướng đến nâng cao chất 

lượng, kết quả nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ, có 

ảnh hưởng tích cực ở địa 

phương. 

Các minh chứng: 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng bắt buộc 

Mã minh 

chứng đã có 

[15.01] Kế hoạch phối hợp với quan hệ với chính quyền, cộng đồng địa 

phương trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

 

 

[15.02] Biên bản các cuộc họp giữa nhà trường với đại diện chính quyền, 

cộng đồng địa phương 

 

[15.03] Tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho các bên liên quan trong cộng 

đồng địa phương về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 

 

[15.04] Báo cáo kết quả huy động cộng đồng địa phương tham gia các hoạt  
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động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

[15.05] Báo cáo phối hợp của nhà trường với các cấp chính quyền địa 

phương trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi 

 

[15.06] Ý kiến của đại diện chính quyền, các tổ chức xã hội về mối quan hệ 

giữa nhà trường với chính quyền, cộng đồng trong nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ 

 

[15.07] Tài liệu, hình ảnh của nhà trường làm việc với chính quyền địa 

phương, các tổ chức, đoàn thể trong nước, quốc tế 

 

[15.08] Báo cáo tham mưu, vận động chính quyền, huy động các lực lượng 

trong cộng đồng hỗ trợ, phối hợp với nhà trường thực hiện công tác 

giáo dục mầm non ở địa phương 

 

 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường (nội dung về xây dựng và 

phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền, cộng đồng 

địa phương) 

[6.01] 

 Kế hoạch năm học/tháng của trường (nội dung về xây dựng và phát 

triển mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền, cộng đồng)  
[1.03] 

 Báo cáo sơ kết/tổng kết năm học (nội dung về xây dựng và phát 

triển mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền, cộng đồng) 
[1.04] 

...   
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PHỤ LỤC 2 
 PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ                                   

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
PHIẾU SỐ  1.  PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

 

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho 

mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đã có minh chứng tương ứng. Nếu 

không có minh chứng hoặc không đạt tiêu chí nào thì đánh dấu X vào ô “Không đạt”. Kèm theo 

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

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Mức đánh giá tiêu chí1 Minh chứng 

(Ghi mã minh 

chứng) 

Không 

đạt 

Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp      

Tiêu chí 1. Đạo đức, lối sống      

Tiêu chí 2. Chấp hành chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản lý 

cấp trên, quy định của địa phương và của 

nhà trường 

   

  

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm mầm non 
   

  

Tiêu chí 3: Năng lực chuyên môn  giáo 

dục mầm non 
   

  

Tiêu chí 4: Năng lực nghiệp vụ nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ   
   

  

Tiêu chí 5: Năng lực sử dụng ngoại ngữ 

(hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số) và tin học 

   

  

                                                 
1Mức Đạt: Hiểu và truyền đạt được khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định 

song chưa có nhiều kinh nghiệm; 

Mức Khá: Đạt các yêu cầu của mức Đạt; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể 

hướng dẫn đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

Mức Tốt: Đạt các yêu cầu của mức Khá; 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) Xã/phường ........................................................................................................... 

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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Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí1 Minh chứng 

(Ghi mã minh 

chứng) 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị trường 

mầm non 
   

  

Tiêu chí 6. Xây dựng kế hoạch phát triển 

trường mầm non 
   

  

Tiêu chí 7. Quản lý động nuôi dưỡng, 

chăm sóc trẻ 
   

  

Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động giáo dục trẻ       

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính 

và nhân sự trong nhà trường 
   

  

Tiêu chí 10. Quản trị tài chính, tài sản 

trong nhà trường 
   

  

Tiêu chí 11. Quản lý chất lượng nhà 

trường 
   

  

Tiêu chuẩn 4. Xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 
   

  

Tiêu chí 12. Xây dựng môi trường giáo 

dục trẻ an toàn, lành mạnh 
   

  

Tiêu chí 13. Xây dựng văn hóa nhà trường 

thân thiện, dân chủ  
   

  

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ 

xã hội  
   

  

Tiêu chí 14. Phát triển mối quan hệ với 

cha mẹ trẻ 
   

  

Tiêu chí 15. Phát triển mối quan hệ với 

chính quyền, cộng đồng địa phương 
   

  

 

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 

- Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức Khá trở lên trong đó tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức Tốt; 

trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 đạt mức Tốt; 

- Khá: Xếp loại chung chưa đạt Tốt; có tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó tối 

thiểu 11 tiêu chí đạt mức Khá; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 đạt mức Khá;  

- Đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt mức Đạt trở lên; đánh giá chung chưa đạt Khá; 

- Không xếp loại: trường hợp có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá không đạt  thì sẽ 

không được xếp loại. 

 

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

         Người tự đánh giá                   

       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU SỐ 2. 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 trẻ mầm non. 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 đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp: 

 

 
Nội dung 

 

Mức  

TT 
Đồng ý  

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

 Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng:    

1.  Yêu nghề, mến trẻ, trung thực, trách nhiệm với 

công việc; giản dị, thân thiện với trẻ, gần gũi với 

đồng nghiệp 

   

2.  Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan 

quản lý cấp trên, quy định của địa phương và của 

nhà trường 

   

3.  Vững vàng về chuyên môn và tổ chức xây dựng 

môi trường học tập thường xuyên trong nhà trường 
   

4.  Tổ chức thực hiện và phát triển nghiệp vụ nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường 
   

5.  Có thể nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ trong giao 

tiếp cơ bản (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu 

số); 

   

6.  Soạn thảo văn bản và sử dụng internet, tin học 

thông dụng trong công việc 
   

7.  Huy động giáo viên, nhân viên tham gia xây dựng 

kế hoạch phát triển nhà trường 
   

8.  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 

đảm bảo cho trẻ phát triển thể chất an toàn, lành 

mạnh. 

   

9.  Chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với lứa 

tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng, hướng 

tới sự phát triển toàn diện của từng trẻ. 

   

10.  Chỉ đạo, phân công, phân quyền cho các tổ chuyên 

môn, tổ văn phòng và cá nhân trong nhà trường 

thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; 

   

11.  Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng tạo động 

lực, cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp thường 

xuyên cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

   

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

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

3) Xã/phường ........................................................................................................... 

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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12.  Chỉ đạo các hoạt động thu chi công khai, minh 

bạch, đúng quy định 
   

13.  Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dung, 

đồ chơi của nhà trường hiệu quả 
   

14.  Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm 

non tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ. 
   

15.  Trường tổ chức tự đánh giá và cải tiến các hoạt 

động hằng năm trên cơ sở tự đánh giá. 
   

16.  Quan tâm chỉ đạo xây dựng và duy trì môi trường, 

cảnh quan nhà trường an toàn, vệ sinh, sang, xanh, 

sạch, đẹp. 

   

17.  Chỉ đạo xây dựng và duy trì môi trường văn hóa, 

thân thiện, dân chủ  
   

18.  Lắng nghe ý kiến góp ý của giáo viên, nhân viên và 

tiếp  thu, điều chỉnh để phát triển nhà trường. 
   

19.  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ tích 

cực phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

   

20.  Tham mưu, vận động chính quyền, huy động các lực 

lượng trong cộng đồng phát triển nhà trường hiệu 

quả. 

   

 

20. Các ý kiến khác (ghi rõ): 

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

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

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

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

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

20.2. 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 (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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PHIẾU SỐ 3. PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHA MẸ TRẺ 

 

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 trẻ. Để đảm bảo tính khách 

quan, ý kiến của Ông/Bà sẽ được giữ bí mật  

Câu 1.Ông/Bà cho biết ý kiến về Hiệu trưởng ở trường con (cháu) của Ông/Bà đang 

học (hoặc trường thuộc địa bàn xã/phường) dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp: 

  

TT Nội dung 

Mức đồng ý 

Đồng 

ý  

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

 Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng:    

1.  Chấp hành tốt các quy định của ngành và địa 

phương  
   

2.  Yêu nghề, mến trẻ, gần gũi với gia đình trẻ và cộng 

đồng 
   

3.  Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản 

(hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số); 
   

4.  Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm 

bảo cho trẻ khỏe mạnh, an toàn, phát triển tốt 
   

5.  Tổ chức thực hiện thu chi từ cha mẹ trẻ/cộng đồng 

đúng quy định, công khai, minh bạch 
   

6.  Môi trường, cảnh quan nhà trường an toàn, vệ sinh, 

sáng, xanh, sạch, đẹp 
   

7.  Lắng nghe và tiếp thu ý kiến cha mẹ trẻ/cộng đồng 

trong phát triển nhà trường 
   

8.  Tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ/cộng đồng 

phối hợp với nhà trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

   

 

Ý kiến khác (ghi rõ): 

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

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

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

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

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

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

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

b)  Những điều cần thay đổi: .............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

3) Xã/phường .......................................................................................................................... 

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

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

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

 

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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PHIẾU SỐ 4. CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ  

HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Cán bộ phụ trách đánh dấu X vào ô phù hợp mức mà đã có thông tin, minh chứng 

tương ứng hoặc vào ô “Không đạt” nếu không có minh chứng.  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 
Mức đánh giá 

tiêu chí2 

 
Không 

đạt 

Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp     

Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị     

Tiêu chí 2. Đạo đức, lối sống     

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

ngữ, tin học 
   

 

Tiêu chí 3: Năng lực chuyên môn giáo dục mầm non     

Tiêu chí 4: Năng lực nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non   
   

 

Tiêu chí 5: Năng lực ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân 

tộc thiểu số) và tin học 
   

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị trường mầm non     

Tiêu chí 6. Xây dựng kế hoạch phát triển trường mầm non     

Tiêu chí 7. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mầm 

non 
   

 

Tiêu chí 8. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ mầm non     

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính và nhân sự trong 

trường mầm non 
   

 

Tiêu chí 10. Quản trị tài chính, tài sản trong trường mầm non     

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng trường mầm non      

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

toàn, lành mạnh, thân thiện 
   

 

Tiêu chí 12. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, vệ sinh     

Tiêu chí 13. Xây dựng văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ      

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

Tiêu chí 14. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ trẻ     

Tiêu chí 15. Phát triển mối quan hệ với chính quyền, cộng 

đồng 
   

 

 

                                                 
2
Mức Đạt.  Hiểu và truyền đạt được khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định song 

chưa có nhiều kinh nghiệm; 

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

dẫn đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm; 

Mức Tốt: Đạt các yêu cầu của mức Khá; 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) Xã/phường ........................................................................................................... 

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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Nhận xét (ghi rõ):  

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

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

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

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

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

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

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

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

Cách đánh giá kết quả chung: 

- Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức Khá trở lên trong đó tối thiểu 11 tiêu chí đạt mức Tốt; 

trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 đạt mức Tốt; 

- Khá: Xếp loại chung chưa đạt Tốt; có tất cả tiêu chí đạt mức Đạt trở lên trong đó tối 

thiểu 11 tiêu chí đạt mức Khá; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 đạt mức Khá; 

- Đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt mức Đạt trở lên; đánh giá chung chưa đạt Khá; 

- Không xếp loại: trường hợp có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá không đạt  thì sẽ 

không được xếp loại. 

 

 

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

 Thủ trưởng đơn vị     Người đánh giá 

  (Ký tên, đóng dấu)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 3 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ  
LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

 

 

Nội dung 

 

Tổng hợp ý 

kiến (ghi số 

lượng ý kiến vào 

mỗi ô tương 

ứng) 

 
Đồng 

ý  

Phân 

vân 

Không 

đồng 

ý 

 Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng:    

1.  Yêu nghề, mến trẻ, trung thực, trách nhiệm với công việc; 

giản dị, thân thiện với trẻ, gần gũi với đồng nghiệp 
   

2.  Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, quy 

định của địa phương và của nhà trường 

   

3.  Vững vàng về chuyên môn và tổ chức xây dựng môi trường 

học tập thường xuyên trong nhà trường 
   

4.  Tổ chức thực hiện và phát triển nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ trong trường 
   

5.  Có thể nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản 

(hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số); 
   

6.  Soạn thảo văn bản và sử dụng internet, tin học thông dụng 

trong công việc 
   

7.  Huy động giáo viên, nhân viên tham gia xây dựng kế hoạch 

phát triển nhà trường 
   

8.  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ đảm bảo cho 

trẻ phát triển thể chất an toàn, lành mạnh 
   

9.  Chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy 

và phát triển tối đa tiềm năng, hướng tới sự phát triển toàn 

diện của từng trẻ 

   

10.  Chỉ đạo, phân công, phân quyền cho các tổ chuyên môn, tổ 

văn phòng và cá nhân trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ 

hiệu quả 

   

11.  Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng tạo động lực, cơ 

hội phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo 

viên, nhân viên trong nhà trường 

   

12.  Chỉ đạo các hoạt động thu chi công khai, minh bạch, đúng    

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

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

3) Xã/phường ........................................................................................................... 

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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quy định 

13.  Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dung, đồ chơi 

của nhà trường hiệu quả 
   

14.  Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tốt, đáp 

ứng yêu cầu phát triển của trẻ 
   

15.  Trường tổ chức tự đánh giá và cải tiến các hoạt động hằng 

năm trên cơ sở tự đánh giá 
   

16.  Quan tâm chỉ đạo xây dựng và duy trì môi trường, cảnh quan 

nhà trường an toàn, vệ sinh, sang, xanh, sạch, đẹp 
   

17.  Chỉ đạo xây dựng và duy trì môi trường văn hóa, thân thiện, 

dân chủ  
   

18.  Lắng nghe ý kiến góp ý của giáo viên, nhân viên và tiếp thu, 

điều chỉnh để phát triển nhà trường 
   

19.  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ tích cực phối 

hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ 

   

20.  Tham mưu, vận động chính quyền, huy động các lực lượng 

trong cộng đồng phát triển nhà trường hiệu quả 
   

 

21. Các ý kiến khác (ghi rõ): 

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

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

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

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

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

21.2. Những điều cần thay đổi: .......................................................................... 

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

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

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

 

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

 Thủ trưởng đơn vị     Người tổng hợp 

  (Ký tên, đóng dấu)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 4.  

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHA MẸ TRẺ 

 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

TT Nội dung 

Tổng hợp ý kiến 

(ghi số lượng ý kiến vào 

mỗi ô tương ứng)   

Đồng 

ý  

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

 Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng:    

1.  Chấp hành tốt các quy định của ngành và địa phương     

2.  Yêu nghề, mến trẻ, gần gũi với gia đình trẻ và cộng 

đồng 
   

3.  Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản (hoặc 

tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) 
   

4.  Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo 

cho trẻ khỏe mạnh, an toàn, phát triển tốt 
   

5.  Tổ chức thực hiện thu chi từ cha mẹ trẻ/cộng đồng đúng 

quy định, công khai, minh bạch 
   

6.  Môi trường, cảnh quan nhà trường an toàn, vệ sinh, 

sáng, xanh, sạch, đẹp 
   

7.  Lắng nghe và tiếp thu ý kiến cha mẹ trẻ/cộng đồng 

trong phát triển nhà trường 
   

8.  Tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ/cộng đồng phối 

hợp với nhà trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
   

 

Ý kiến khác (ghi rõ): 

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

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

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

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

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

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

b)  Những điều cần thay đổi: .............................................................................. 

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

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

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

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

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

 Thủ trưởng đơn vị     Người tổng hợp 

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

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

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

3) Xã/phường ........................................................................................................... 

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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PHỤ LỤC 5 

 
Phòng GD&ĐT: ..................... 

Trường: .......................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG MẦM NON THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG  

Năm học ........./.......... 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ (KHÔNG ĐÁNH 

GIÁ THEO CHU KỲ) 

 ............., ngày....tháng....năm 20....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

           (ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

1) Huyện/Quận: …………………..…………………………………………. 

2) Trường: …………………..………………………………………….......... 

 

1. Kết quả hiệu trưởng tự đánh giá theo Chuẩn 

STT Họ và tên 
Tự đánh giá của hiệu trưởng 

Tốt Khá Đạt Không xếp loại 

 1           

2. Tổng hợp kết quả phó hiệu trưởng tự đánh giá theo Chuẩn 

STT Họ và tên 
Tự đánh giá của phó hiệu trưởng 

Tốt Khá Đạt Không xếp loại 

 1           

 2           

 ...           

Tổng số           

 

II. DÀNH CHO PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO CHU KỲ 

 

STT Họ và tên 

Tự đánh giá của  

phó hiệu trưởng 
Đánh giá của hiệu trưởng 

Tốt Khá Đạt 

Không 

xếp 

loại 

Tốt Khá Đạt 

Không 

xếp 

loại 

 1                   

 2                   

 ...                   

Tổng số                   
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PHỤ LỤC 6 

 
Sở GD&ĐT: ................ 

Phòng GD&ĐT: ............................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG MẦM NON THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG  

Năm học ........./.......... 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ (KHÔNG ĐÁNH 

GIÁ THEO CHU KỲ) 

 

 

Đối tượng 

đánh giá 

Đạt Khá  Tốt Không xếp loại 

Số 

lượng 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

 lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Hiệu trưởng         

Phó hiệu trưởng         

 

II. DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO CHU 

KỲ 

 

Đối tượng 

đánh giá 

Đạt Khá  Tốt Không xếp loại 

Số 

lượng 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

 lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Hiệu trưởng 

Tự đánh giá         

Cơ quan quản lý cấp 

trên đánh giá 

        

2. Phó hiệu trưởng 

Tự đánh giá         

Cơ quan quản lý cấp 

trên đánh giá 

        

 

 ............., ngày....tháng....năm 20....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

           (Ký, đóng dấu) 

 

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

2) Quận/Huyện: ...................................................................................................... 

3) Tổng số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được đánh giá: ……………. 

Trong đó: 

- Số hiệu trưởng được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá: …………. 

- Số phó hiệu trưởng được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá: …………. 
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PHỤ LỤC 7 

 
UBND Tỉnh/Thành phố: ........... 

Sở GD&ĐT: ............................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG MẦM NON THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG  

Năm học ........./.......... 

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

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ (KHÔNG ĐÁNH 

GIÁ THEO CHU KỲ) 

 

 ............., ngày....tháng....năm 20....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

           (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

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

2) Tổng số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được đánh giá: ……………. 

Trong đó: 

- Số hiệu trưởng được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá: …………. 

- Số phó hiệu trưởng được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá: …………. 

 

 

 

Đối tượng 

đánh giá 

Đạt Khá  Tốt Không xếp loại 

Số 

lượng 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

 lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Hiệu trưởng         

Phó hiệu trưởng         

 

II. DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO CHU KỲ 

  

 

Đối tượng 

đánh giá 

Đạt Khá  Tốt Không xếp loại 

Số 

lượng 

Tỷ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

 lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Hiệu trưởng 

Tự đánh giá         

Cơ quan quản lý cấp 

trên đánh giá 

        

2. Phó hiệu trưởng 

Tự đánh giá         

Cơ quan quản lý cấp 

trên đánh giá 

        

 


