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Số: 1626/SGDĐT-GDMNTH

Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Để bảo đảm hoạt động hè năm 2022 có chất lượng và chuẩn bị tốt các điều
kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, đối với cấp học mầm
non, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tăng cường tuyên truyền đến
phụ huynh và nhân dân trên địa bàn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đuối nước,
tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo hành, chăm sóc sức
khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ hè tại gia đình. Đối với các cơ sở
GDMN tổ chức hoạt động giáo dục trong hè bảo đảm tính pháp lý (được sự đồng ý của
cơ quan quản lý trực tiếp); trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh; đáp ứng các điều kiện
tổ chức hoạt động giáo dục ở từng cơ sở; bảo đảm an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ,
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch giáo dục
phù hợp, phát triển cho trẻ theo từng mục 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 sở vật chất, đồ dùng dạy 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, an toàn và đáp ứng chủ đề “trường mầm non xanh - an toàn - thân
thiện”.
3. Tổ chức rà soát thực trạng và chủ động tham mưu, đề xuất cải tạo, sửa
chữa, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, sân chơi, hàng rào, nhà
vệ sinh, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi…), về đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và các điều kiện thiết yếu khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ phát triển GDMN, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được đến
trường và bảo đảm đạt chỉ tiêu huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022-2023
theo Kế hoạch Phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh.
4. Chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc công tác điều tra dân số độ
tuổi đúng, đủ, chính xác số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non, đối chiếu, thống nhất các
số liệu thống kê của xã/phường/thị trấn; phân công thực hiện hiệu quả công tác vận
động, huy động trẻ mầm non ra lớp ở từng thôn, làng, tổ dân phố; lập danh sách trẻ
để làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở lớp, bảo đảm đúng quy định về số trẻ/nhóm,
lớp, đặc biệt quan tâm trẻ trong độ tuổi mẫu giáo để chuẩn bị công tác phổ cập giáo
dục trẻ 3,4 tuổi theo kế hoạch của Bộ GDĐT.
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5. Chỉ đạo, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên để thực hiện tốt Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung; đổi mới
phương pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu
số; triển khai có hiệu quả Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu
giáo; bảo đảm các tiêu chí Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; tiếp tục sáng tạo,
đổi mới trong xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng,... nhằm tạo môi
trường hoạt động của trẻ phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút trẻ đến trường năm
học 2022-2023 và những năm tiếp đến.
6. Tập trung chỉ đao, kiểm tra tư vấn việc thực hiện xây dựng kế hoạch mở
lớp năm học 2022-2023 ở từng cơ sở, bảo đảm phát triển mạng lưới trường lớp
phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quy định Điều lệ trường mầm
non; chỉ đạo xây dựng đề án chuyển đổi trường mẫu giáo thành trường mầm non
để mở rộng quy mô trường, lớp. Tích cực truyên truyền, khuyến khích thực hiện
xã hội hóa giáo dục, phát triển loại hình trường, lớp mầm non ngoài công lập nhằm
đáp ứng nhu cầu gửi con cho các bậc phụ huynh và tăng tỉ lệ trẻ mầm non ra lớp.
7. Báo cáo về Sở GDĐT (Phòng GDMNTH) các nội dung tổ chức hoạt
động hè 2022 và công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023, theo đề cương và có
đính kèm văn bản chỉ đạo của phòng GDĐT, thời hạn báo cáo trước ngày
15/7/2022.
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố kịp thời triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc báo cáo về Sở GDĐT (Phòng GDMNTH, số điện thoại: 0269.3826.876)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số 1626/SGDĐT-GDMNTH ngày 24 tháng 6 năm 2022)
1. Công tác tổ chức hoạt động hè 2022 ở các cơ sở GDMN.
- Văn bản chỉ đạo của phòng GDĐT về tổ chức hoạt động hè 2022 đối với các
cơ sở GDMN trên địa bàn (nêu rõ số hiệu, ngày tháng văn bản);
- Tổng số cơ sở GDMN tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thời gian
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 gian tổ chức (từ ngày tháng đến ngày tháng), nội dung
hoạt động, các khoản thu, mức thu trong hè…);
- Công tác kiểm tra, giám sát của phòng GDĐT đối với hoạt động hè ở các cơ
sở GDMN (về việc thực hiện bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ
dùng, đồ chơi ở các điểm trường chính và điểm trường lẻ; công tác vệ
sinh,…);
- Thuận lợi, khó khăn, đề xuất của các cơ sở GDMN về tổ chức hoạt động hè.
2. Công tác chuẩn bị các điều kiện năm học mới 2022-2023.
- Kết quả rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên
để thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023 (những danh mục còn
thiếu cần phải bổ sung);
- Kết quả điều tra dân số trẻ và kế hoạch mở lớp năm học 2022-2023 ở từng
cơ sở (dự kiến số nhóm/lớp, số trẻ từng độ tuổi ra lớp (báo cáo theo từng
xã/phường/thị trấn);
- Số trường mẫu giáo dự kiến chuyển 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, đề xuất của các cơ sở GDMN về chuẩn bị các điều
kiện năm học mới 2022-2023 ở các cơ sở GDMN.

