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THÔNG BÁO SỐ 2
v ề  việc tập trung thí sinh tuyển dụng viên chức ngành

Giáo duc và Đào tao Châu Phú năm hoc 2018-2019 .
•  •  •

Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Phú thông báo đến các thi sinh 
đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Châu Phú năm học 
2018-2019 một số nội dung như sau:

1. Tất cả thí sinh phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu 
Phú vào chiều ngày thứ ba ngày 11/12/2018 để được sinh hoạt thể lệ phỏng 
vấn, thi thực hành giảng dạy và một số vấn đề có liên quan. Cụ thế:

- Từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 00 các thí sinh thuôc các đối tượng phỏng 
vấn và thi các môn chuyên (GV Mầm non, GV Thể dục, Mỹ thuật, Tiếng 
Anh, Tin học, Nhân viên Ke toán, Y tế, Thư viện, Thiết bị)

- Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 các thí sinh thuộc đối tượng dự thi 
thực hành giảng dạy Tiếu học.

2. v ề  giới hạn nội dung chương trình đối với các đối tượng thí sinh 
thuộc diện phỏng vấn như sau:

- Giáo viên Mầm non:
+ Điều lệ trường Mầm non;
+ Văn bản họp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 Điều lệ trường

mầm non;
+ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ 

GD&ĐT 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-BGD&ĐT ngày 25/7/2009 
của Bộ GD&ĐT;

+ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

- Âm nhạc Tiểu học:
+ Phương pháp giảng dạy môn âm nhạc;
+ Tình huống sư phạm.
- Tiếng Anh Tiểu học:
+ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học;
+ Một số kiến thức cơ bản về tiếng Anh;
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+ Tình huống sư phạm.
- Ytế:
+ Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 

của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
+ Chức năng, nhiệm vụ của Y tế trường học.
- Thư viện
+ Chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học.
- Thiết bị
+ Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị trường học.
- Kế toán
+ Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
+ Chức năng, nhiệm vụ của Ke toán trường học.

Nơi nhận:
- Thí sinh tuyển dụng 2018-2019;
- Website Sở GDĐT An Giang;
- Cổng TT Huyện Châu Phú;
- Lưu: VT, TCCB.


