UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

424
/PGD&ĐT-GDMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v thực hiện một số nội dung hoạt
động hè năm 2022 và chuẩn bị năm học
mới 2022-2023 đối với GDMN

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non.
Thực hiện Công văn số 1626/SGDĐT-GDMNTH ngà 24 tháng 6 năm 2022 c
S Giáo d c và Đào tạo t nh Gi
i v việc thực hiện một số nội dung hoạt động hè
năm 2022 và chuẩn bị năm học mới 2022-2023 đối với GDMN.

Để bảo đảm hoạt động hè năm 2022 có chất lượng và chuẩn bị tốt các đi u
kiện tổ chức thực hiện nhiệm v năm học mới 2022-2023, đối với cấp học mầm
non, Phòng Giáo d c và Đào tạo (GDĐT) đ nghị các đơn vị trường mầm nòn ch
đạo, triển kh i, thực hiện một số nhiệm v s u đâ :
1. Các cơ s giáo d c mầm non (GDMN) tăng cường tu ên tru n đến ph
hu nh và nhân dân trên đị bàn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đuối nước,
t i nạn gi o thông, vệ sinh n toàn thực phẩm, phòng, chống bạo hành, chăm sóc
sức khỏe, đảm bảo n toàn cho trẻ trong thời gi n ngh hè tại gi đình. Đối với các
cơ s GDMN tổ chức hoạt động giáo d c trong hè bảo đảm tính pháp lý (được sự
đồng ý c cơ qu n quản lý trực tiếp); trên cơ s tự ngu ện c ph hu nh; đáp
ứng các đi u kiện tổ chức hoạt động giáo d c từng cơ s ; bảo đảm an toàn thể
chất, tinh thần cho trẻ, thực hiện đầ đ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
xâ dựng kế hoạch giáo d c phù hợp, phát triển cho trẻ theo từng m c tiêu độ tuổi,
bảo đảm tâm thế vững vàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi lên học lớp Một.
2. Phân công trực bảo quản cơ s vật chất, đồ dùng dạ học, thiết bị, đồ chơi
ngoài trời; tổ chức dọn vệ sinh, cải tạo môi trường bên trong, bên ngoài nhóm/lớp
bảo đảm sạch sẽ, n toàn và đáp ứng ch đ “trường mầm non x nh - an toàn thân thiện”.
3. Tổ chức rà soát thực trạng và ch động th m mưu, đ xuất cải tạo, sử
chữ , bổ sung các đi u kiện v cơ s vật chất (phòng học, sân chơi, hàng rào, nhà
vệ sinh, tr ng thiết bị dạ học, đồ dùng, đồ chơi…), v đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và các đi u kiện thiết ếu khác để đáp ứng êu cầu nhiệm v
phát triển GDMN, đặc biệt qu n tâm đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, tạo đi u kiện thuận lợi cho trẻ em được đến trường và
bảo đảm đạt ch tiêu hu động trẻ mầm non r lớp năm học 2022-2023 theo Kế
hoạch Phát triển GDMN gi i đoạn 2021-2025 c hu ện.
4. Các cơ s GDMN thực hiện nghiêm túc công tác đi u tr dân số độ tuổi
đúng, đ , chính xác số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non, đối chiếu, thống nhất các số
liệu thống kê c xã/phường/thị trấn; phân công thực hiện hiệu quả công tác vận
động, hu động trẻ mầm non r lớp từng thôn, làng, tổ dân phố; lập d nh sách trẻ
để làm cơ s xâ dựng kế hoạch m lớp, bảo đảm đúng qu định v số trẻ/nhóm,
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lớp, đặc biệt qu n tâm trẻ trong độ tuổi mẫu giáo để chuẩn bị công tác phổ cập
giáo d c trẻ 3,4 tuổi theo kế hoạch c Bộ GDĐT.
5. Thực hiện bồi dưỡng chu ên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để
thực hiện tốt Chương trình GDMN s u sử đổi, bổ sung; đổi mới phương pháp
tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển kh i
có hiệu quả Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo; bảo đảm các
tiêu chí Trường mầm non lấ trẻ làm trung tâm; tiếp t c sáng tạo, đổi mới trong
xâ dựng thư viện thân thiện dự vào cộng đồng,... nhằm tạo môi trường hoạt
động c trẻ phong phú, đ dạng, hấp dẫn, thu hút trẻ đến trường năm học 20222023 và những năm tiếp đến.
6. Tích cực tru ên tru n, khu ến khích thực hiện xã hội hó giáo d c, phát
triển loại hình trường, lớp mầm non ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con
cho các bậc ph hu nh và tăng t lệ trẻ mầm non r lớp.
7. Báo cáo v Phòng GDĐT (Bộ phận GDMN) các nội dung tổ chức hoạt
động hè 2022 và công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023, theo đ cương và có
đính kèm văn bản ch đạo c phòng GDĐT, thời hạn báo cáo trước ngà
10/7/2022.
Nhận được công văn nà , đ nghị các đơn vị trường mầm non kịp thời triển
kh i, thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƢỞNG PHÒNG

- Như trên;
- ưu: VT.

Nguyễn Chí Thanh
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
424 /PGDĐT-GDMN ngày 27 tháng 6 năm 2022)
(Kèm theo Công văn số …
1. Công tác tổ chức hoạt động hè 2022 ở các cơ sở GDMN.
- Văn bản ch đạo c phòng GDĐT v tổ chức hoạt động hè 2022 đối với các
cơ s GDMN trên đị bàn (nêu rõ số hiệu, ngà tháng văn bản);
- Tổng số cơ s GDMN tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo d c trẻ thời gi n
hè 2022 (nêu rõ số liệu trường, nhóm/lớp, số trẻ; số trẻ em nhà trẻ, mẫu
giáo, dân tộc thiểu số); số giáo viên (biên chế, hợp đồng), nhân viên (biên
chế, hợp đồng), thời gi n tổ chức (từ ngà tháng đến ngà tháng), nội dung
hoạt động, các khoản thu, mức thu trong hè…);
- Công tác kiểm tr , giám sát c phòng GDĐT đối với hoạt động hè các cơ
s GDMN (v việc thực hiện bảo quản cơ s vật chất, tr ng thiết bị, đồ
dùng, đồ chơi các điểm trường chính và điểm trường lẻ; công tác vệ
sinh,…);
- Thuận lợi, khó khăn, đ xuất c các cơ s GDMN v tổ chức hoạt động hè.
2. Công tác chuẩn bị các điều kiện năm học mới 2022-2023.
- Kết quả rà soát các đi u kiện v cơ s vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên
để thực hiện nhiệm v GDMN năm học 2022-2023 (những d nh m c còn
thiếu cần phải bổ sung);
- Kết quả đi u tr dân số trẻ và kế hoạch m lớp năm học 2022-2023 từng
cơ s (dự kiến số nhóm/lớp, số trẻ từng độ tuổi r lớp (báo cáo theo từng
xã/phường/thị trấn);
- Số trường mẫu giáo dự kiến chu ển đổi thành trường mầm non trong đầu
năm học 2022-2023, số lượng nhà trẻ, trường mầm non, nhóm lớp mầm non
độc lập dự kiến tăng trong đầu năm học mới (nếu có);
- Thuận lợi, khó khăn, đ xuất c các cơ s GDMN v chuẩn bị các đi u
kiện năm học mới 2022-2023 các cơ s GDMN.

