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1. Một số văn bản cần thiết: 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật viên chức 

số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; 

- Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT gày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều  ệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông c  nhiều c p học  

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy ch  tổ chức và hoạt động của trường phổ thông 

dân tộc nội trú; 

- Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT  ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hư ng d n danh mục khung vị trí việc  àm và định mức số  ượng người 

làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;  

- Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hư ng d n 

về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông; 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy ch  đánh giá, x p loại học sinh THCS và học 

sinh THPT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy ch  

đánh giá, x p loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành 

kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy ch  công tác học sinh, sinh vi n nội tr  tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
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- Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Bình Định về việc quy định, sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo 

dục và đánh giá, x p loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021; 

2. Một số hoạt động chuyên môn cần nắm vững: 

- Chức trách, nhiệm vụ của nhân viên giáo vụ; 

- Quy định về đánh giá, x p loại  khen thưởng, kỷ luật học sinh; 

- Tổ chức và quản lý công tác học sinh nội tr  trong trường phổ thông dân tộc 

nội trú; 

- Quy định các nội dung giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc nội 

trú; 

- Quy định và quy trình quản lý học sinh; 

- Quy định và quy trình quản lý hồ sơ học sinh. 

- Hiểu bi t về tâm lí lứa tuổi, phong tục tập quán của học sinh; 

- Kỹ năng nắm bắt tình hình, thông tin về học sinh ngoài giờ học; 

- Phối hợp v i các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường quản lý học 

sinh; 

- Liên hệ, trao đổi v i gia đình học sinh; 

- Thống kê, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản 

lý học sinh. 
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