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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

CHO THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON 

HẠNG III VÀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III 

 

I. Phần hiểu biết chung 

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

II. Phần chuyên môn nghiệp vụ 

1. Nội dung chuyên môn 

a) Bậc Mầm non 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ 

trường mầm non. 

- Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định danh 

mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập. 

- Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 ban hành Chương trình 

Giáo dục Mầm non; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

b) Bậc Tiểu học 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường 

tiểu học 

- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 ban hành Quy định đánh 

giá học sinh tiểu học 

- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy định đánh 

giá học sinh tiểu học 

2. Tình huống sư phạm 

Xử lí các tình huống sư phạm liên quan đến hoạt động giảng dạy 
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