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KẾ HOẠCH
Thực hiện đánh giá ngoài năm học 2018 - 2019
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành GDĐT Đại Từ;
Căn cứ Công văn số 761/SGDĐT-KT&KĐCL ngày 22/5/2018 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về việc lập Kế hoạch đánh giá ngoài năm học 2018-2019;
Phòng GDĐT Đại Từ xây dựng Kế hoạch đánh giá ngoài đối với các
trường Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trong huyện năm học 2018-2019 cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá ngoài trường Mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông nhằm
giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai
đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng
các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước
và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà
nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Qua công tác đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý
giáo dục nhận thấy những điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch cải tiến chất
lượng, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tiến hành công tác tự
đánh giá và đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Bộ
GD&ĐT. Đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, chống bệnh thành tích trong
công tác KĐCLGD, thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng và đúng tiến độ
quy định.
II. SỐ LƢỢNG ĐƠN VỊ, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

STT

Đơn vị đăng ký đánh giá ngoài Thời gian thực hiện

1

Mầm non Xã Quân Chu

Tháng 10/2018

2

Mầm non Vạn Thọ

Tháng 11/2018

3

Tiểu học Phú Thịnh

Tháng 11/2018
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Tiểu học Phúc Lương

Tháng 12/2018

Ghi chú

1

STT

Đơn vị đăng ký đánh giá ngoài Thời gian thực hiện

5

THCS Khôi Kỳ

Tháng 12/2018

6

THCS Bình Thuận

Tháng 01/2019

7

Mầm non Phúc Lương

Tháng 01/2019

8

THCS Lục Ba

Tháng 02/2019

9

Mầm non Phú Cường

Tháng 02/2019

Tiểu học Tân Linh

Tháng 3/2019

11

THCS Phú Cường

Tháng 3/2019

12

Mầm non Hùng Sơn 1

Tháng 4/2019

13

THCS Vạn Thọ

Tháng 4/2019

10

Ghi chú

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT Đại Từ
- Xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài năm học 2018-2019, chỉ đạo triển
khai, thực hiện kế hoạch tới các đơn vị trường học trong toàn ngành.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên đề về công tác tự đánh
giá, đánh giá ngoài đối với các trường mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông
trực thuộc theo hướng dẫn của Sở GDĐT Thái Nguyên.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, thực hiện
thẩm định nội dung, hồ sơ tự đánh giá và hoàn chỉnh hồ sơ khác có liên quan đề
nghị Sở GDĐT Thái Nguyên thực hiện đánh giá ngoài theo kế hoạch đã đề ra.
2. Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá
ngoài phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị, triển khai và tổ
chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đảm bảo tiến độ thời gian kế hoạch.
- Thu thập hồ sơ, phân tích, xử lý thông tin minh chứng và thực hiện đúng
quy trình tự đánh giá theo quy định.
- Đánh giá các nội dung đúng với thực trạng của đơn vị, chống bệnh thành
tích trong công tác KĐCLGD, thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng và đúng
tiến độ thời gian quy định đã đề ra.
Trên đây là Kế hoạch đánh giá ngoài năm học 2018-2019 của Phòng
GDĐT Đại Từ. Trong quá trình tổ chức, thực hiện mọi vấn đề còn vướng mắc
hoặc phát sinh, các đơn vị cần chủ động báo cáo về Phòng GDĐT (Qua bộ phận
2

thường trực Đ/c Phạm Văn Phong - Cán bộ Phòng GDĐT Đại Từ (Điện thoại:
0949.368.525; Email: pvphong.phongdt@thainguyen.edu.vn ) để thống nhất giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các Tổ chuyên môn;
- Các trường MN, TH, THCS;;
- Lưu: VT, KH.

TRƢỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Đăng Minh
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