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I. PHẢN KIẾN THỨC CHUNG
1. Các Điều 2, 3, 4, 5, 6 Chương I, Luật Viên chức 2010.
2. Mục 1, Mục 2, Chương II, Luật Viên chức 2010.
3. Mục 6, Chưone III, Luật Viên chức 2010.
4. Điều 3, Chương I, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 29/02/2012 của
Chính phủ.
II. PHẦN CHUYÊN MỒN (GIÁO VIÊN TIỀU HỌC)
Câu 1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định kèm theo
Quyết định số 14/2007 được quy định như thế nào?.
Câu 2. Theo quy định của chuấn nghề nshiệp siáo viên, xếp loại chung
cuối năm gồm những loại nào?.
Câu 3. Tại Điều 10 của Quyết định số 14/2007 ban hành Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiếu học quy định Quy trình đánh eiá, xếp loại gồm các bước
nào?.
Câu 4. Theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học yêu cầu
xây dựng, bảo quản và sử dụng hồ sơ có hiệu quả. Bao gồm các tiêu chí nào?.
Câu 5. Theo Quy định về Chuẩn nghề nshiệp giáo viên tiếu học yêu cầu
Kiến thức cơ bản. Bao gồm các tiêu chí nào?.
Câu 6. Theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiêu học yêu cầu
Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước. Bao gồm các tiêu chí nào?.
Câu 7. Theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiếu học yêu cầu
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trưòng, kỷ luật lao động. Bao
gồm các tiêu chí nào?.
Câu 8. Hiện nay giáo viên đánh giá học sinh tiếu học theo thôna tư nào
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?.
Câu 9. Theo quy định tại Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh
tiểu học, Đánh giá thưòưg xuyên được thực hiện như thế nào?.
Câu 10. Căn cứ Quy định đánh giá học sinh tiếu học, xếp loại từng học
sinh về mức độ hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất theo các mức

Câu 11. Cuối năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lóp 5
hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao như thế nào?.
Câu 12. Căn cứ Quy định đánh giá học sinh tiểu học, hô sơ đánh giá gôm
những loại nào?.
Câu 13. Theo quy định tại Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học
sinh tiểu học, Đánh giá học sinh tiểu học nêu trong Quy định này là gôm những
hoạt động gì?.
Câu 14. Quy định cụ thế về đạo đức nhà giáo được Ban hành kèm theo
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 bao gồm quy định nào?.
Câu 15. Anh chị hãy nêu mục đích Quy định về đạo đức nhà giáo?.
Câu 16: Anh chị hãy nêu Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quv
định về đạo đức nhà giáo?.
Câu 17. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm
2009 của Bộ trường BGD&ĐT, Quy định thời gian làm việc của giáo viên tiểu
học trong năm học như thế nào?.
Câu 18. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm
2009 của Bộ trường BGD&ĐT định mức tiết dạy của giáo viên tiếu học là bao
nhiêu tiết/tuần?.
Câu 19. Điều 40a được bổ sung của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban
hành Điều lệ trường tiếu học, qui định nội dung gì?.
Câu 20: Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường,
được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiếu học ngoài nơi
cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý, hồ sơ gồm những gì?.
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