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Số: 312 /PGDĐT

Can Lộc, ngày26tháng 8 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn
1538/KH-SGDĐT- Mầm non

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non.
Thực hiện Công văn số 1581/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở GD&ĐT
về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 , Phòng Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn các trường mầm non triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
sau:
I. Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới:
1. Tổ chức ngày tựu trường năm học mới:
Tổ chức tựu trường không tập trung: Nhà trường thông báo bằng hình thức
trực tuyến, qua các trang mạng xã hội, website của nhà trường các thông tin cần
thiết đến phụ huynh: Danh sách cháu theo lớp, các giáo viên phụ trách, sơ đồ lớp
học, các loại đồ dùng cá nhân cần thiết cho trẻ, kế hoạch của nhà trường....
2. Khai giảng năm học mới:
Thời gian tổ chức khai giảng: Sáng ngày 05/9/2021.
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng trực tuyến: Chủ động
chuẩn bị các điều kiện khai giảng trực tuyến; thông báo thời gian, cách thức tổ
chức khai giảng đến tận phụ huynh, nhân dân trên địa bàn, hướng dẫn và gửi
đường link cho phụ huynh, GV tham gia.
Tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn, có thể bố trí các thành phần tham gia
tại điểm cầu chính: BGH, đại diện GV, đại diện chính quyền địa phương, đại diện
hội CMHS. Số lượng, thành phần tham gia do hiệu trưởng quyết định trên cơ sở
xin ý kiến chỉ đạo của BCĐ địa phương, nhưng không vượt quá số lượng người
quy định tại văn bản mới nhất của BCĐ phòng chống dịch bệnh các cấp, các thành
phần trong quá trình tham dự phải thực hiện nghiêm túc 5K và các quy định phòng
dịch bệnh khác của BCĐ các cấp.
Báo cáo khai giảng gửi qua hồ sơ công việc vào ngày 06/9/2021.
II. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù
với diễn biến của dịch bệnh Covid-19:
1. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Chủ động tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền địa phương để sau khi hết
công dân cách ly tổ chức tổng vệ sinh, hút hầm vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng
theo quy định của ngành Y tế… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CB, GV, HS.

Tích cực tham mưu huy động các nguồn lực xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất,
trang sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng, dung dịch vệ sinh, sát khuẩn đảm
bảo các điềi kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình GDMN:
Các trường mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến. Căn cứ vào tình
hình thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù
hợp; ưu tiên, lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết để dạy trực tiếp cho trẻ,
giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN;
ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ 5 tuổi, giúp trẻ đạt những kiến thức,
kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp Một; đảm bảo trẻ em
mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình GDMN theo 3 kịch
bản sau:
Kịch bản 1: Tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trực tiếp với
thời lượng 75%; phối hợp phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà với
thời lượng 25%, thực hiện trong trường hợp dịch bệnh được khống chế, tại địa
phương không thực hiện cách ly y tế.
Kịch bản 2: Tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trực tiếp với
thời lượng 50%; phối hợp phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà với
thời lượng 50%, thực hiện trong trường hợp có ca dương tính trong cộng đồng,
cách ly y tế thời gian ngắn.
Kịch bản 3: Tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trực tiếp với
thời lượng 25%; phối hợp phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà với
thời lượng 75%, thực hiện trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, cách ly
dài ngày.
3. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN:
Xác định các nội dung cốt lõi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp ở
trường: Làm quen với toán, tạo hình; làm quen chữ cái, kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1
(đối với trẻ 5 tuổi).
- Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện cùng với các trường xây
dựng nội dung cốt lõi thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư 51/2020/TTBGDĐT theo 3 kịch bản. Nộp về email hoanghamncanloc@gmail.com vào ngày
30/8/2021 (Theo phân công và phụ lục đính kèm).
- Các trường tổ chức cho giáo viên theo từng khối lớp tiến hành xây dựng
kế hoạch thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng, hiệu quả (trước mắt
xây dựng 8 tuần, tính từ 15/9/2021). Lịch duyệt kế hoạch chương trình GDMN vào
ngày 06/9/2021.
4. Thời điểm tổ chức đón trẻ và thực hiện chương trình GDMN:
Hiệu trưởng cập nhật văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp,
thực hiện nội dung chỉ đạo và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19

địa phương để chủ động đón trẻ tới trường và tổ chức các hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ .
Yêu cầu các đồng chí hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc. Các khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phản ánh kịp thời về Bộ phận chuyên
môn mầm non để được tư vấn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Các trường MN;
- Lãnh đạo, CV MN Phòng;
- Lưu:VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Quốc Đạt

