
 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục 

Năm học 2022 - 2023 

 

STT Nội dung MÉu gi¸o 

I Chất lượng 

nuôi dưỡng 

chăm sóc 

giáo dục trẻ 

dự kiến đạt 

được  

- TrÎ ph¸t triÓn c©n ®èi vÒ c©n nÆng vµ chiÒu cao.  
* C©n nÆng: 
- TrÎ b×nh thêng:  99% 
- TrÎ SDD: 1% 

- PhÊn ®Êu gi¶m tû lÖ SDD ít nhất 6-7% so với đầu năm  

* ChiÒu cao:  
- TrÎ PT b×nh thêng:  99% 
- TrÎ thÊp cßi ®é 1: 1% 
- PhÊn ®Êu gi¶m tû lÖ thÊp còi ít nhất 7-8% so với đầu năm 

II  Chương 

trình giáo 

dục mầm 

non của 

nhà trường 

thực hiện  

 
 

- Chương trình GDMN của Bộ và lồng ghép chương trình giáo 

dục Montessori vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một 

cách phù hợp 

- Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

III Kết quả đạt 

được trên 

trẻ theo các 

lĩnh vực 

phát triển 

 

- TrÎ 5 tuæi ®¹t môc tiªu CSGD theo bé chuÈn ph¸t triÓn trÎ em  

n¨m tuæi. 
- TrÎ ®¹t môc tiªu CSGD theo quy ®Þnh cña Bé GD - §T 

1. Phát triển thể chất 

-  TrÎ kháe m¹nh, c©n nÆng vµ chiÒu cao ph¸t triÓn  b×nh thêng 

theo løa tuæi. 
- Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận 

động 

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay. 

- Biết được một số món ăn, thưc phẩm thông thường và lợi ích 

của chúng đối với sức khỏe. 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn 

sức khỏe. 

- Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh. 

2. Phát triển nhận thức 

- Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của sự vật hiện tượng 

- Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải 

quyết vấn đề đơn giản. 

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách. 

- Nhận biết được số, đếm,  số lượng. 

- Biết cách sắp xếp, so sánh và nhận biết phân biệt hình dạng, 



các vị trí trong không gian và định hướng không gian. 

- Nhận biết được bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và 

cộng đồng  

- Nhận biết được một số ngành nghề và lễ hội, danh lam thắng 

cảnh. 

3. Phát triển ng«n ng÷ 

- Cã kh¶ n¨ng l¾ng nghe, hiÓu lêi nãi trong giao tiÕp h»ng ngµy. 

- Cã kh¶ n¨ng biÓu ®¹t b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau (lêi nãi, nÐt 

mÆt, cö chØ, ®iÖu bé...) 
- DiÔn ®¹t râ rµng vµ giao tiÕp cã v¨n hãa trong cuéc sèng hµng 

ngµy. 
- Cã kh¶ n¨ng nghe vµ kÓ l¹i sù viÖc, kÓ l¹i chuyÖn. 

- Cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn vÇn ®iÖu, nhÞp ®iÖu cña bµi th¬, ca dao, 

®ång dao phï hîp víi ®é tuæi. 

4. Phát triển t×nh c¶m, kü n¨ng x· héi 

- Thể hiện ý thức, tự tin, tự lực của bản thân. 

-  Có khả năng nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng xung quanh 

- Có hành vi và quy tắc ứng xữ xã hội 

- Có ý thức quan tâm đén môi trường 

5. Phát triển thÈm mü  

- Cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn vÏ ®Ñp trong thiªn nhiªn, cuéc sèng vµ 

trong t¸c phÈm nghÖ thuËt. 
- Cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng 

©m nh¹c, t¹o h×nh. 
- Yªu thÝch, hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt. 

- Có mọt số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và tạo hinh. Thể 

hiện được sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm 

nhạc, tạo hình) 

IV Các hoạt 

động hộ trợ 

chăm sóc 

giáo dục trẻ 

ở cơ sở giáo 

dục mầm 

non  

- C¬ së vËt chÊt cã phßng häc ®¶m b¶o diÖn tÝch, ®ñ ¸nh s¸ng 

- Bếp ăn đảm bảo bếp sạch sẽ gọn gàng, có giấy chứng nhận 

VSATTP. 

- Cã phßng vệ sinh khÐp kÝn, phßng trai, g¸i riªng. 

- Cã ®ñ ®å dïng, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y vµ häc, ®å dïng phôc 

vô vệ sinh, sinh ho¹t ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o yªu cÇu. 

- §å dïng b¸n tró ®¶m b¶o, ®îc c«ng nhËn ®¹t tiªu chuÈn 

VSATTP.  
- §éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹t trªn chuÈn, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó 

thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN. Ch¬ng tr×nh phæ cËp trÎ 5 tuæi 
theo quy ®Þnh cña BGD&§T.  
 

                                                                    

       Tân Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

                                                           HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                     
                                                                                             Trương Thị Diện 



 

 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

       THÔNG BÁO 

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế 

Năm học 2022 - 2023 
 

STT Nội dung 

Tổng số 

trẻ em 

 

Mẫu giáo 

3-4 

tuổi 

 

4-5 

Tuổi 

5-6  

tuổi 

 

I Tổng số trẻ em  284 85 93 106 

1 Số trẻ em nhóm ghép     

2 Số trẻ em 1 buổi/ngày     

3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 284 85 93 106 

4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 0    

II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  
284 85 93 106 

III 
Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức 

khỏe 

284 85 93 106 

IV 
Số trẻ em được theo dõi sức khỏe 

bằng biểu đồ tăng trưởng 

284 85 93 106 

V 
Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ 

em 

    

1 Số trẻ cân nặng bình thường  77 87 98 

2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân   7 3 4 

3 Số trẻ có chiều cao bình thường   76 89 104 

4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi   9 4 2 

5 Số trẻ thừa cân béo bì   1 3 4 

VI 
Số trẻ em học các chương trình 

chăm sóc giáo dục  

    

1 Chương trình giáo dục nhà trẻ      

2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  284 85 93 106 

                                                                            Tân Giang, ngày 22  tháng 9 năm 2022 

                                                          HIỆU TRƯỞNG 

          
 

         Trương Thị Diện 



 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất  

 Năm học 2022 - 2023 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Tổng số phòng 09 Số m
2
/trẻ em 

II Loại phòng học   

1 Phòng học kiên cố 09 1.3m
2
 

2 Phòng học bán kiên cố 0  

3 Phòng học tạm 0  

4 Phòng học nhờ 0  

III Số điểm trường 1  

IV Tổng diện tích đất toàn trường (m
2
) 3.700m

2
 11,9m

2
 

V Tổng diện tích sân chơi (m
2
) 2.300 m

2
 7,4m

2
 

VI Tổng diện tích một số loại phòng   

1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m
2
) 425.7m

2
 1.37m

2
 

2 Diện tích phòng ngủ (m
2
) 285.3m

2
 0,92m

2
 

3 Diện tích phòng vệ sinh (m
2
) 100.8m

2
 0,32m

2
 

4 Diện tích hiên chơi (m
2
) 387m

2
 1.2m

2
 

5 
Diện tích phòng giáo dục thể chất, nghệ 

thuật (m
2
) 

75m
2
  

6 Diện tích nhà bếp và kho (m
2
) 121m

2
  

VII 

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối 

thiểu  

(Đơn vị tính: bộ) 

 Số bộ/nhóm (lớp) 

1 
Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu 

hiện có theo quy định 
930 bộ 

3T: 90/bộ/lớp 

4T: 112/bộ/lớp 

5T: 108/bộ/lớp 

2 
Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn 

thiếu so với quy định 
   



VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời    
16 bộ/sân chơi 

(trường) 

IX 

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang 

được sử dụng phục vụ học tập (Máy vi 

tính, máy chiếu,  ti vi, máy ảnh kỹ thuật số 

v.v... ) 

12 máy  

X 

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác 

(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối 

thiểu theo quy định) 

  
Số thiết bị/nhóm 

(lớp) 

   Có Không 

XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

XIII Nguồn điện lưới X  

XIV Kết nối internet X  

XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục X  

XVI Tường rào xây X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Số lượng(m
2
) 

XI Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m

2
/trẻ em 

 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 15m2  100.8m2 10 0.33m
2
/trẻ  

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 
        

 Tân Giang, ngày22  tháng  9 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  Trương Thị Diện 

  



UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

Năm học 2022 - 2023 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá Đạt KĐ 

  

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

30      20 3   5    5 4 12  9 10  2   

I Giáo viên                             

1 Nhà trẻ 0                         

2 Mẫu giáo 18     16  2      5  4 9 8   8  2   

II Cán bộ quản lý 3                           

1 Hiệu trưởng  1     1             1  1      

2 Phó hiệu trưởng  2      2            2   2      

III Nhân viên  9                           

1 
Nhân viên văn 

thư 
 0                           

2 
Nhân viên kế 

toán 
 1     1                      

3 Thủ quỹ  0                           

4 Nhân viên y tế  0                           

5 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
 6        1 5                  

6 Lao công, bảo vệ 2              

 

  

 

  Tân Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Trương Thị Diện 


