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THÔNG BÁO
Về việc thay đổi lịch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện
năm học 2019-2020
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, lịch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm
lớp giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 được tổ chức như sau:
1. Phần thi trình bày biện pháp (02 ngày 19/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020)
- Tất cả giáo viên dự thi tập trung tại hội trường Phòng GD&ĐT Chư Sê lúc
07 giờ 30 phút ngày 19/5/2020 để tham dự khai mạc Hội thi, sau đó sẽ tham dự thi
trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp;
+ Những giáo viên có số báo danh từ 01 đến 20 sẽ thi tại Hội trường Phòng
GD&ĐT huyện;
+ Những giáo viên có số báo danh từ 21 đến 39 sẽ thi tại phòng hội đồng
Trường THCS Chu Văn An;
+ Những giáo viên có số báo danh từ 40 đến 58 sẽ thi tại phòng hội đồng
Trường THCS Cao Bá Quát;
- Phần trình bày biện pháp: Mỗi giáo viên sẽ trình bày biện pháp của mình
trong thời gian không quá 15 phút; phần hỏi của Ban Giám khảo và trả lời câu hỏi
của mỗi giáo viên dự thi không quá 05 phút.
2. Thi thực hành một hoạt động giáo dục (từ ngày ngày 23/5/2020 đến
20/6/2020)
Ban tổ chức sẽ thông báo lịch thi của từng giáo viên trước ngày thi 02 ngày
theo quy định.
Phòng GD&ĐT Chư Sê đề nghị Hiệu trường các nhà trường thông báo kịp
thời đến các giáo viên dự thi của đơn vị mình, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để
giáo viên tham gia tốt Hội thi này./.
Nơi nhận:
- Các trường THCS, TH&THCS;
- Trường PTDT BT THCS, Nội trú;
- Lưu VT, CM.
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