
 

 
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022- 2023 

 
Căn cứ Hướng dẫn số 361/PGDĐT-CCMMN ngày 03/10/2022 của 

phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tổ chức thực 

hiện nhiệm vụnăm học 2022- 2023 GDMN; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường vàđịa phương, Trường Mầm 

non Tân Giang xây dựng Kế hoạch năm học 2022 - 2023 như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu 

của Chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh mới; vận dụng có hiệu quả 

phương pháp giáo dục Steam vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một cách 

phù hợp; tiếp cận có tinh lọc 1 số phương pháp giáo dục tiên tiến trong xu thế 

hội nhập,đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan 

điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở các 

độ tuổi, chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an 

toàn và thân thiện, đặc biệt chú ý đến xây dựng môi trường phát triển vận động; 

đổi mới các nội dung, hình thức nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các 

hoạt động, tăng cường tổ chứccác hoạt động trãi nghiệmcho trẻ.  

 - Bổ sung các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy họcđể đáp ứng việc 

huy động trẻ đến trường; tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC: các phòng làm 

việc, phòng chức năng còn thiếu, mua sắm các trang thiết bị, ĐDĐC nhằm thực 

hiện có hiệu quả chương trình SCGD trẻ trong nhà trường và kiểm tra trườngđạt 

chuẩn quốc gia sau 5 năm. 

 - Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trẻ 

em 4 tuổi tiến tớiPCGDMNTEMG trong năm tiếp theo;đảm bảo các điều kiện 

(năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học..) đáp ứng yêu cầu đổi mới 

thực hiện Chương trình GDMN có chất lượng, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền 

cho phụ huynh có con trong độ tuổi nhà trẻ vào các trường tư thục. 

- Tiếp tục xây dựng và triển khai  kế hoạch “Xây dựng trường học hạnh 

phúc”; chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 

2021-2025”; chuyên đề “Làm quen chữ cái”; chuyên đề “Phát triển vận động 

tăng cường thể chất”; chương trình “Tôi yêu việt nam”...; ứng dụng công nghệ 

thông tin và thực hiện công tác truyền thông đảm bảo chất lượng. 

 - Tuyên truyền, phối hợp với cha, mẹ học sinh về công tác CSGD trẻ để 

nâng cao chất lượng CSGD trẻ tại trường. Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú 

cho trẻ, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể 

chất và tinh thần. Quan tâm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
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- Thực hiện nghiêm túc nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi 

mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện và tiếp tục tạo điều kiện cho 

CBGV,NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp 

vụvà nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, CSGD. 

- Thực hiện tốt chủ đề năm học 2022 -2023 đối với toàn ngành giáo dục 

“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố nâng cao chất 

lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”; chủ đề GDMN “Xây dựng trường  

mầm non linh hoạt - an toàn - xanh - thân thiện”; chủ đề giáo dục thành phố 

“Tích cực đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao”;kịp thời 

triển khai các văn bản, chính sách về GDMN, bảo đảm các điều kiện để thực 

hiện Chương trình GDMN. Phát huy những thành tích đã đạt được trong những 

năm qua, năm học 2022 - 2023 trường Mầm non Tân Giang phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu như sau: 

B. CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

I. CHỈ TIÊU  

1. Chỉ tiêu huy động 

Độ tuổi Số lớp 
Số trẻ 

huy động 

Số trẻ địa 

bàn học 

trong trường 

Số trẻ 

ngoài 

huyện 

Số trẻ 

ngoài 

tỉnh 

Ghi chú 
(Trẻ phường, 

xã khác học 

trong trường) 

 

Trẻ 5 tuổi 3 105 69 3 1 25+7 TT 

Trẻ 4 tuổi 3 93 57 3 2 25+6 TT 

Trẻ 3 tuổi 3 84 56 1 2 20+5 TT 

Tổng 9 282 182 7 5 70+18 TT 

Nhóm trẻ ĐLTT 

trên địa bàn 
6 67 24 0 0 

 

43 

* Số trẻ huy động theo phổ cập: 

Phấn đấu tỉ lệ huy động trẻ toàn phường ra lớp : 438/599 trẻ, tỷ lệ 73,1% 

(trẻ MG 390/392 trẻ, tỷ lệ 199,5%; trẻ nhà trẻ50/207 trẻ, tỷ lệ 24,2%).  

Cụ thể: 

- Trẻ 5 tuổi huy động 134/134 trẻ, tỷ lệ 100%; Số cháu địa bàn đi học 

ngoài huyện 3 trẻ; số cháu địa bàn đi học ngoài tỉnh 1.   

- Trẻ 4 tuổi huy động 133/133 trẻ,  tỷ lệ 100%; Số cháu địa bàn đi học 

ngoài huyện 3 trẻ; số cháu địa bàn đi học ngoài tỉnh 2 trẻ. 

- Trẻ 3 tuổi huy động 123/125 trẻ, tỷ lệ 98,4%; Số cháu địa bàn đi học 

ngoài huyện 1 trẻ; số cháu địa bàn đi học ngoài tỉnh 2 trẻ; số cháu chưa đi học 2 

cháu. 

- Trẻ nhà trẻ tuổi huy động 50/207 trẻ, tỷ lệ 24,2%; số cháu địa bàn đi học 

ngoài huyện 0; số cháu địa bàn đi học ngoài tỉnh 0; số cháu chưa đi học 157 trẻ. 

2. Chất lượng chăm sóc và giáo dục 

- Tổ chức 100% trẻ ăn bán trú tại trường với mức ăn 25.000đ/ngày/cháu. 

 - 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần.  
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- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định  

giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm còn 1-2%, 

phòng chống thừa cân béo phì cho trẻ. 

- 9/9 lớp thực hiện vận dụng có hiệu quả phương pháp giáo dục Steam vào 

chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một cách phù hợp. 

- Tỉ lệ chuyên cần: 98% trở lên với các lớp 5 tuổi, 85% trở lên với các độ 

tuổi khác. 

- 100% trẻ 5 tuổi đánh giá cuối năm đạt yêu cầu theo Bộ chuẩn phát triển 

trẻ 5 tuổi.Cụ thể:Đạt từ 110-120 chỉ số tỉ lệ 93%; Đạt từ 100-109 chỉ số tỉ lệ 4%; 

Đạt từ 90 - 99 chỉ số tỉ lệ 2%; Đạt từ 70 - 79 chỉ số tỉ lệ 3%. 

- Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đánh giá cuối năm qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 

95% trở lên.  

- 100% trẻ có các kỹ năng biết phòng tránh các tai nạn thường gặp; có các 

kỹ năng giao tiếp cơ bản; kỹ năng phối kết hợp với bạn khi chơi, hứng thú khi 

tham gia các hoạt động. 

- 100% trẻ tham gia hội thi “cùng bé sáng tạo” tại các lớp, 50% trẻ tham 

gia cấp trường; Hội thi vẽ tranh; Giao lưu CLB tiếng Anh giữa các khối, toàn 

trường. 

- Tham gia giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp tỉnh. 

- Tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh, năng khiếu múa, vẽ theo nhu cầu 

của phụ huynh. 

- 9/9 lớp tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề: “xây dựng môi trường giáo dục lấy 

trẻ làm trung tâm” và tổ chức tốt các ngày lễ hội, các hoạt động ngoại khóa, tham 

quan, giao lưu cho trẻ phù hợp theo từng chủ đề(tùy theo tình hình của dịch bệnh). 

- 5 lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 4 lớp đạt tiên tiến cấp trường. 

3. Chỉ tiêu về đội ngũ 

- Phấn đấu trong năm học kết nạp 2 quần chúng vào Đảng; tham gia học 

lớp cảm tìnhđảng 1 quần chúng; 1 ĐV tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị. 

- 100% giáo viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào 

thi đua, tạo môi trường an toàn xanh, sạch, đẹp và an toàn trong nhà trường. 

- 100% CBGV,NV thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử văn hóa trong 

nhà trường. 

- 100% CBGV biết khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT vào quản lý và 

thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Mỗi cán bộ giáo viên đưa 1-2 tin,bài/tuần lên trang chuyên môn của 

trường. 

- 100% Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình nâng cao năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN; hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường 

xuyên  

theo kế hoạch năm học. 
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- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá thực chất theo chuẩn 

nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giáo viên xếp loại 

Tốt 40%; Khá 50%; Đạt 10%. CBQL 3/3 xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 100%. 

- 100% cán bộ và giáo viên được đánh giá viên chức. Xếp loại Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ: 60%; Hoàn thành nhiệm vụ 40%. 

- 30% GV được kiểm tra toàn diện; 70% GV được kiểm tra chuyên đề. 

Phấn đấu đạt loại giỏi 65%, khá 35%. 

- 100% giáo viên tham gia kiến tập, thao giảng phấn đấu xếp loại giỏi 

70%, loại khá 30%. 

- 100% giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên giỏi cấp trường, trong đó 

xếp loại xuất sắc 20%; loại giỏi 60%; loại khá 20%.  

- Tham gia thi giáo viên giỏi thành phố 5 cô. 

- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu đạtcấp thành phố 6-7 

bản. 

- 100% CBGV tham gia thiết kế đồ dùng dạy học dự thi “Sáng tạo khoa 

học kĩ thuật” cấp trường và phấn đấu có 1-2 bộ đồ dùng thi cấp thành phố. 

- Phấn đấu trong năm học không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm 

đạo đức nhà giáo, vi phạm kế hoạch hóa gia đình. 

4. Cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia, KĐCLGD 

 Phấn đấu năm 2023 trườngđạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểmđịnh chất 

lượng giáo dụcđạt cấp độ 3. 

5. Công tác Thi đua - Khen thưởng 

* Tập thể:  

- Chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

- Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng 

Bằng khen. 

- Công Đoàn: Đạt Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.  

- Chi đoàn: Đạt chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Tổ chuyên môn 3T và tổ 4T, 5T: Đạt tổ tiên tiến xuất sắc 

- Tổ Hành chính - Nuôi dưỡng: Đạt tổ tiên tiến 

- 9/9 lớp xếp loại tốt, trong đó 5 lớp xếp xuất sắc 

* Cá nhân: 

- UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 đ/c 

- CSTĐ cấp cơ sở 4 đ/c 

- UBNDTP tặng giấy khen 8đ/c  

- Trên 80% CBGV,NV đạt lao động tiên tiến. 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục 

- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của UBND 

thành phố, phòng GD&ĐT thành phố, địa phương. Tham mưu với lãnh đạo địa 

phương đưa các mục tiêu, kế hoạch của nhà trường vào các văn bản chỉ đạo nhằm  

tạo sự thống nhất giữa địa phương và nhà trường trong công tác CSGD trẻ. 
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- Xây dựng Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng từ kế hoạch 

của tổ chuyên mônđưa ra các chỉ tiêu và phải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu, 

điều kiện thực tế của nhà trường. 

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác kiểm tra, có kế hoạch 

kiểm tra thường xuyên các hoạt động trong nhà trường, kịp thời phát hiện và 

chấn  

chỉnh các hiện tượng vi phạm quy chế, qui định trong nhà trường. Phối hợp phụ 

huynh thường xuyên tiến hành kiểm tra, công khai các hoạt động tạo sự tin 

tưởng,  

an tâm của các bậc phụ huynh. 

- Thực hiện tốt quy chế công khai theo Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ GDĐT: Công khai về các khoản thuchi, công khai chất 

lượng giáo dục, công khai về đội ngũ, về cơ sở vật chất, chế độ ăn của trẻ...các 

biểu mẫu phải được công khai niêm yết tại bảng tin nhà trường, các nhóm lớp, 

tại văn phòng, trang Website nhà trường. 

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới hình thức, nội dung sinh 

hoạt chuyên môn, tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch COVID-19 để đổi mới 

hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn: thông qua trao đổi kinh nghiệm, giải 

pháp theo từng chuyên đề, thăm lớp dự giờ, thao giảng, kiến tập để nâng cao 

trình độ chuyên môn; tiếp tục áp dụng các thành tố phương pháp giáo dục tiên 

tiến đưa vào tổ chức các hoạt động CSNDGD đạt hiệu quả cao. Thực hiện 

nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường 

mầm non. 

- Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: cài đặt phần 

mềm quản lý Megakis để tạo kết nối trong công tác quản lý đồng bộ giữa Phòng, 

trường, phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục trẻ. Thực hiện hiệu quả quản lý hồ sơ công việc, 

lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. 

- Tổ chức thi GVG cấp trường một cách nghiêm túc, khách quan. Đổi mới 

hình thức thi GVG, không chỉ đánh giá GV trên các tiết dạy mà còn đánh giá 

chất lượng CSGD trẻ của lớp GV đó chủ nhiệm, hồ sơ bài soạn, môi trường giáo 

dục...(Dự kiến tháng 11/2022). 

- Tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh theo nhu cầu tự nguyện của phụ 

huynh, cùng với phụ huynh lựa chọn hợp đồng với trung tâm Anh ngữ có chất 

lượng để cho trẻ được làm quen với giáo viên bản ngữ, mua sắm các trang thiết 

bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ LQTA trong 

nhà trường. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND phường thường xuyên kiểm tra các hoạt 

động của các nhóm trẻ độc lập tư thục. Quản lý chặt chẽ4 NTĐLTT trong việc 

thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của ngành.  

- Thường xuyên cập nhật các kế họach, các hình ảnh hoạt động trong nhà 

trường lên trangWebsite, facebook của trường, trang zalo các lớp xây dựng thư 
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viện thông tin, ngân hàng lưu giữ giáo án, SKKN, hình ảnh và các hoạt động 

trong nhà trường, tạo cho CBGV và phụ huynh có địa chỉ cụ thể khi tra cứu 

thông tin, nắm bắt các hoạt động CSGD trẻ trong nhà trường, đồng thời có 

những đóng góp ý kiến giúp nhà trường ngày càng phát triển. 

- Tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện kỹ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt 

nam (20/11/1982 - 20/11/2022) với các hoạt động: Tổ chức hội thi giáo viên dạy 

giỏi cấp trường lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi 

cấp thành phố.Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung 

tâm”  từ tháng 9-11. Tổ chức giải bóng chuyền hơi giữa các tổ. Tổ chức đêm văn 

nghệ,  

gặp mặt CBQL, GV đã nghĩ hưu và đang công tác tại trường... 

2. Phát triển đội ngũ nhà giáo vàcán bộ quản lý giáo dụcđápứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục vàđào tạo trong tình hình mới 

- Phân công giáo viên đứng lớp phù hợp, bố trí giáo viên khá giỏi kèm cặp 

giáo viên còn yếu, giáo viên có kỹ năng UDCNTT đứng với giáo viên còn hạn 

chế về CNTT. 

- Tổ chức cho CBGV,NV tham gia học tập Nghị quyết, tiếp thu đường lối 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập các quy định 

về đạo đức nhà giáo, xây dựng và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong 

trường học, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng 

giáo viên lòng yêu nghề, luôn quan tâm tôn trọng, đối xử công bằng với tất cả 

trẻ, mỗi cán bộ giáo viên luôn là tấm gương mẫu mực cho các cháu noi theo. 

- Tổ chức cho giáo viên dự giờ các hoạt động dạy mẫu do giáo viên giỏi, 

giáo viên cốt cán dạy, tổ chức thao giảng, kiến tập hàng tháng có sự đánh giá, 

khen thưởng kịp thời. Phát huy vai trò giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi trong nhà 

trường để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tạo sự lan tỏa trong nhà trường. 

- Tham gia chuyên đề, tập huấn do phòng, sở giáo dục tổ chức. Nhà trường 

xây dựng kế hoạch và tổ chứcchuyên đềcho toàn thể giáo viên, nhân viên trong 

trường và các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn phường. Triển khai học tập 

nghiên cứu nội dung với các  modunlle trong năm học 2022-2023 cho CBQL theo 

thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT, đối với GV theo thông tư số 12/2019/TT-

BGDĐT. Nhà trường tổ chức cho CBQL, GV lựa chọn các modunlle trong thông 

tư phù hợp với bản thân khi thực hiện công tác quản lý cũng như trong công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ. CBQL, GV tự nghiên cứu tài liệu và ghi chép đầy đủ các 

nội dung, sau mỗi modunlle tổ chuyên môn cũng như BGH tổ chức kiểm tra đánh 

giá kết quả bài học của từng cá nhân. Cuối mỗi nội dung đều tổ chức viết bài thu 

hoạch và có đánh giá xếp loại, tổ chức giải đáp các thắc mắc trong các bài học. 

- Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ của tổ đề ra, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ, 

nhóm chuyên môn tạo động lực phấn đấu trong mỗi giáo viên,chú trọng nội 

dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN 

LTLTT”, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
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CSGD. Tiếp tục việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho giáo viên, 

nhân viên nuôi dưỡng. 

- Tổ chức thực hiện có chất lượng đánh giá đội ngũ theo Thông tư số 

26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN ngày 

08/10/2018 và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy 

định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN của Bộ GDĐT, chỉ đạo các tổ chuyên 

môn, GV xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể của từng cá nhân phù hợp với 

nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá đúng quy trình, đảm bảo sát đúng thực 

chất, công bằng, dân chủ, khách quan. 

- Toàn trường thực hiện có nề nếp kỹ cương, xây dựng tổ chức Đảng, 

Đoàn vững mạnh. Phấn đấu trong năm kết nạp Đảng 2 đ/c, giới thiệu học đối 

tượng 1 quần chúng. 

- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng có trình độ và bằng cấp theo quy định, 

tạo điều kiện cho nhân viên phục vụ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ để nâng cao trình độ và năng lực thực tế.  

- Phát động phong trào viết SKKN tạo điều kiện cho giáo viên áp dụng 

qua giảng dạy thực tế để đề tài được trải nghiệm.  

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế học đường, đồng thời phối hợp với 

trạm y tế phường để nhân viên y tế thường xuyên đến làm việc tại nhà trường 

nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong nhà trường. 

3. Xây dựng trường học hạnh phúc, cảnh quan trường an toàn-xanh- 

thân thiện; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng gắn với xây dựng, 

củng cố nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

3.1. Xây dựng trường học hạnh phúc-  an toàn - xanh - thân thiện 

- Thực hiện tốt kế hoạch “Xây dựng trường học hạnh phúc” theo văn bản 

số 537/HD-PGDĐT ngày 17/11/2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

“Trường học hạnh phúc” của phòng GD&ĐT thành phố. Năm học 2022- 2023 

nhà trường chú trọng tập trung thực hiện đầy đủ các tiêu chí “Trường học hạnh 

phúc - Thầy cô hạnh phúc - Trẻ hạnh phúc”.Xây dựng và phát triển khai bộ quy 

tắc văn hóa ứng xử trong nhà trường: Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong 

nhà trường là chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt 

động giao tiếp, linh hoạt, làm việc, học tập. Điều chỉnh cách thức ứng xử của 

cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trương theo thuần phong mỹ tực, tạo môi 

trường thân thiện, gần gủi đối với trẻ. Có nếp sống cởi mở, văn minh, trách 

nhiệm, trung thực, dân chủ trong nhà trường, trong giao tiếp với đồng nghiệp, 

phụ huynh và khách đến trường. 

- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động, phòng trào thi đua dạy tốt, học tốt, 

đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong toàn thể cán 

bộ giáo viên, phụ huynh và các cháu.  
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3.2. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn 

hóa, đồng bộ, hiệnđại, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho 

giáo dục 

- Tham mưa với lãnh đạo lãnhđạođịa phương, thành phố đầu tư kinh phí 

xây dựng các phòng chức năng, phòng làm việc còn thiếu theo Thông tư số 

13/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất để kiểm tra lại trường đạt chuẩn quốc 

gia sau 5 năm. Một số hạng mục đã xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: 

Sân trường, hệ thống mương thoát nước; hàng rào... đểđảm bảođiều 

kiệntrườngđạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểmđịnh chất lượng giáo dụcđạt cấp 

độ 3 trong năm 2023 

- Tiến hành thực hiện xây dựng “Thư viện xanh” ở vườn cổ tích cho trẻ 

hoạt động động trải nghiệm. Kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và con 

em xa quê để vận động ủng hộ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, các loại 

sách truyện... 

- Tập trung tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp-an 

toàn- thân thiện, chú trọng xây dựng khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và 

nước nhằm phát triển tư duy. Tiếp tục rà soát mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi 

theo Thông tư 34/2013 cho trẻ hoạt động; bổ sung đồ dùng bán trú: chăn, ga, 

sạp, chiếu...; trang trí ngoài trời, trong lớp, các góc cầu thang; mua cỏ nhựa để 

dưới đồ chơi ngoài trời; bổ sung 1 số bảng biểu tuyên truyền; trồng bổ sung cây 

hoa, cây xanh,... phục vụ cho quá trình CSGD tạo niềm tin để phụ huynh tin 

tưởng đưa trẻ đến trường. 

- Tham mưa với địa phương huy động xây dựng cơ sở vật chất theo Quyết 

định 37 của UBND tỉnh: Làm vách ngăn công trình vệ sinh của 6 lớp học; Quét 

vôi ve hàng rào; Làm lan can hiên sau tầng 1 dãy nhà học cũ. 

- Thực hiện tốt kế hoạch vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất 

trong nhà trường: Mua thiết bị đồ chơi phòng giáo dục thể chất gồm 2 hầm chui; 

Bộ tập Gym 7 loại; Bộ leo núi thẳng đứng; Bộ thăng bằng 4 cầu thẳng. Muathiết 

bị phòng vi tính: Máy vi tính bàn 02 bộ; Bàn để máy vi tính 06 bộ.Mua thiết bị dạy 

học, đồ dùng cho trẻ: Tủ đồ dùng cá nhân (1 cái) lớp 3 tuổi A; Giá góc cho các 

lớp, phòng chức năng (10 giá); Giá vẽ tạo hình 10 cái.Khu vui chơi vận động 

của trẻ: 100m
2
 cỏ nhân tạo.Sân chơi an toàn giao thông: 10 xe đạp.Thay quạt điện 

ở các phòng học, phòng chức năng đã hỏng (6 quạt trần, 3 quạt treo tường).Vẽ 

tranh cầu thang (50m
2
). Xây dựng thư viện xanh cho trẻ trải nghiệm. 

4. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMN TE5T; PCGDMN TE4T  

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo PCGD phường xây dựng kế hoạch triển khai 

công tác PCGD, thực hiện chỉ tiêu huy động 100% trẻ em 5 tuổi và 4 tuổi trên 
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địa bàn phường ra lớp. Phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học và trường THCS, 

các đoàn thể, các khối phố trong địa bàn phường để làm tốt công tác điều tra 

từng hộ gia đình, cập nhật thông tin và xử lý số liệu phần mềm thống kê số liệu 

PCGD theo quy định và hoàn thành sổ điều tra phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi 

báo cáo vào 3 thời điểm đầu tháng 9, tháng 12, tháng 5. 

- Củng cố vững chắc PCGDMN TE5T; tiến tới đảm bảo để đạt PCGDMN 

TE4T và đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em mẫu giáo vào giai đoạn 2025-2030. 

- Phối hợp với các trường MN tư thục, NTLMGĐLTT làm tốt công tác 

huy động trẻ trên địa bàn nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, ưu tiên các 

điều kiện  

phổ cập GDMN TE5T, phổ cập GDMN TE4T.  

- Bố trí giáo viên có trình độ, năng lực phụ trách các lớp 5 tuổi, 4 tuổi, 

triển khai thực hiện hiệu quả bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi tạo tiền đề vững chắc 

cho trẻ vào lớp 1 và đạt mục tiêu cho trẻ 4 tuổi. 

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em 

mẫu giáo và con gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. 

5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong tình hình mới 

5.1. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em 

- Thực hiện theo Kế hoạch của UBND, phòng GDĐT thành phố về việc 

thực hiện chương trình sức khỏe và dinh dưỡng học đường giai đoạn 2022 - 

2025 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục tổ chức cho trẻ được ăn bán trú 

tại trường (1 bữa chính, 2 bữa phụ), đảm bảo định lượng khẩu phần ăn của trẻ 

25.000đ/cháu/ngày, quản lý chặt chẽ chế độ ăn của trẻ về định lượng và chất 

lượng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 01/VBHN-

BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ giáo dục về ban hành chương trình GDMN, 

đưa phần mềm Megakis trong thực hiện công tác bán trú. Thực hiện nghiêm túc 

quy định đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường mầm non theo văn bản số 

179/PGDĐT ngày 19/4/2021 của phòng GDĐT nhà trường tiến hành tổ chức ký 

kết hợp đồng thực phẩm với các nhà cung cấp có chất lượng, thực phẩm có 

nguồn gốc rõ ràng và có giấy chứng nhận kiểm định về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, hằng ngày lưu mẫu thức ăn, nước uống đúng quy trình, kiểm tracông tác 

đảm bảo VSATTP thông qua ban kiểm thực hằng ngày, kiểm tra quá trình ký 

giao nhận, quá trình sơ chế và chế biến thực phẩm. Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, 

ăn hết khẩu phần và cân đối các chất dinh dưỡng đối với trẻ theo từng độ tuổi. Tổ 

chức các bữa ăn buffe, bữa ăn gia đình qua đó rèn nề nếp, kỹ năng sống cho trẻ 

mạnh dạn, tự tin, ăn uống đủ chất, đủ khẩu phần giúp cơ thể phát triển cân đối. 

- Tiếp tục thực hiện văn bản số 1324/SGDĐT-GDMN ngày 06/9/2016 của 

Sở GDĐT nhà trường phối hợp với phụ huynh lựa chọn và ký kết hợp đồng với 

các nhà cung cấp sữa có uy tín và tổ chức cho trẻ được uống sữa vào các buổi 

chiều trong tuần. 
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- Phối kết hợp với bệnh viện TTH và trạm y tế phường tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, tổ chức cho trẻ uống vitamin A, uống thuốc tẩy 

giun… chỉ đạo giáo viên các lớp cân, đo lập biểu đồ tăng trưởng cho trẻ 1 quý/1 

lần.  

- Tổ chức cho cô nuôi, BGH chỉ đạo nuôi dưỡng khám sức khỏe định kỳ 

tại bệnh viện đa khoa thành phố 1 lần/1 năm. Lên kế hoạch phối hợp với phụ 

huynh thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, khống chếtỉ lệ trẻ thừa cân béo 

phì, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 2%. 

- Lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống: Sử dụng thành thạo đồ 

dùng vệ sinh cá nhân, 9/9 lớp làm ký hiệu kịp thời và cho trẻ làm quen, nhận 

biết ký hiệu riêng của mình, tổ chức rèn luyện kỹ năng vệ sinh cá nhân thói quen 

rửa tay bằng xà phòng, đánh răng đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trang 

trí môi trường khu vệ sinh, khu rữa tay cho trẻ. Giáo dục một số kỹ năng phòng 

ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu vào các hoạt động hàng ngày của trẻ. 

- Thực hiện đánh giá nghiêm túc công tác y tế theo Thông tư 

13/2016/TTLT-BGDĐT. Xây dựng và tổ chức tuyên truyền tới các bậc phụ 

huynh về công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, thực hiện tốt công tác vệ sinh 

phòng bệnh, phối hợp y tế phường lên kế hoạch phòng chống các dịch bệnh đặc 

biệt là các dịch bệnh thường xảy ra vào các thời điểm giao mùa trong năm: sốt 

xuất huyết, sởi, thuỷ đậu, tay - chân - miệng,...Mua sắm bổ sung các trang thiết 

bị, dụng cụ y tế, các loại thuốc (có danh mục quy định) cho phòng y tế. 

- Rà soát mua bổ sung dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay laiboi và đồ 

dùng cá nhân cho trẻ như cốc uống nước, khăn lau mặt, bát thìa ăn cơm mỗi 

cháu đầy đủ một bộ có ký hiệu riêng nhằm phòng chống dịch Covid-19. 

- Đưa tiêu chí thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ tại cơ sở 

GDMN: phòng chống dịch bệnh trong đánh giá xếp loại CBGV,NV hàng tháng 

nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đề cao kỷ luật, 

kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Chỉ đạo CBGV,NV trồng thêm rau sạch vừa tạo không gian xanh cho 

trường vừa có nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn cho trẻ. 

- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra chất lượng, khẩu 

phần bữa ăn của trẻ tại trường, kiểm tra chế độ ăn và nề nếp sinh hoạt của các 

cháu 3-5 lần/tháng. 

- Phối hợp với UBND phường kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng của các 

nhóm trẻ độc lập tư thục. Tư vấn xây dựng thực đơn, đảm bảo khẩu phần dinh 

dưỡng cho trẻ. 

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 

của Chính phủ.Chỉ đạo kế toán rà soát những cháu hộ nghèo, cận nghèo và 

những hộ khó khăn lập danh sách nộp về UBND TP để hỗ trợ chế độ chính sách 

cũng như hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ kịp thời. 
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5.2. Phát triển Chương trình Giáo dục mầm non 

Triển khai thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm “GDLTLTT” 

đảm bảo theo quy định tại văn bản hợp nhất 01/VBHN –BGDĐT ngày 

13/4/2021 của Bộ GDĐT.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 449/PGDĐT 

ngày 24/9/2021 về triển khai Kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non 

lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 

 - Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình  

GDMN và lồng ghép có hiệu quả các chuyên đề vào các hoạt động chăm sóc 

giáo dục trẻ, tổ chức các giờ dạy mẫu, lồng ghép các chuyên đề cho toàn thể 

giáo viên trong trường được tham gia học tập, đúc rút kinh nghiệm.  

- Chỉ đạo giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo 

dục; mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển của độ tuổi. Lựa chọn lồng ghép các 

phương pháp mới vào chương trình phù hợp. 

- Chỉ đạo giáo viên biết tận dụng môi trường sẵn có của nhà trường để tổ 

chức các hoạt động khám phá và trải nghiệm cho trẻ như: vườn cổ tích, vườn rau 

của bé, sân bóng mini, khu vui chơi vận động, sân thực hành ATGT, các góc, 

sảnh cầu thang… Xây dựng các góc hoạt động ở các lớp theo hướng mở: 

GócSteam, góc thực hành cuộc sống, góc rèn luyện kỹ năng, thư viện của bé. 

Vận động hỗ trợ của phụ huynh đóng góp kính phí mua sắm các học liệu, đồ 

chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật để sử dụng hiệu quả trong công tác GD trẻ. 

- Tiếp tụcthực hiện triển khai các chuyên đề “phát triển vận động cho trẻ 

mầm non”, “Trường học hạnh phúc” nhà trường xây dựng cảnh quan môi 

trường, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, thực hiện lồng 

ghép các phương pháp giáo dục tiên tiến như phương pháp giáo dục Steam, 

Montesstori… vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Xây dựng kế hoạch theo dõi phân công, kèm cặp, bồi dưỡng về chuyên 

môn nghiệp vụ cho những giáo viên mới, giáo viên còn yếu, tạo cơ hội cho giáo 

viên được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của phòng, sinh hoạt liên 

trường, nhà trường tổ chức và giao lưu học tập kinh nghiệm với các trường bạn 

để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Giáo viên chú trọng giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi , theo 

từng chủ đề tổ chức các hoạt động ngoại khóa , giao lưu tạo cơ hội cho trẻ tích 

cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm học mà chơi , chơi mà 

học phù hợp với lứa tuổi, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại lớp 

cho trẻ. 

- Tiếp tục sử dụng Bộ chuẩn GDTENT theo qui định thông tư số 

23/2010/TT- BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng bộ giáo dục đảm bảo đúng 

mục đích hộ trợ thực hiện thực hiện chương trình GDMN, nâng cao chất lượng 

CSGD. Chỉ đạo giáo viên lớp 5 tuổi thực hiện tốt công tác cho trẻ 5 tuổi sẵn 

sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học; 

chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1. 
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- Bố trí phân công giáo viên hợp lý theo năng lực, phát huy sự sáng tạo 

trong mỗi giáo viên về tổ chức công tác CSGD trẻ cũng như trang trí thiết kế 

môi trường tổ chức các hoạt động. Phát động các phong trào thi đua “Dạy tốt 

học tốt”, thao giảng vào các dịp 20/10, 20/11, 8/3,... kiến tập hàng tháng có sự 

đánh giá khen thưởng kịp thời, động viên khuyến khích CBGV nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Bổ sung mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị phục vụ cho công 

tác dạy và học đảm bảo về chủng loại và số lượng. Hàng tháng phát động phong 

trào xây dựng môi trường, làm đồ dùng đồ chơi, đồ chơi sáng tạo kỹ thuật để phục 

vụ tổ chức các hoạt động cho trẻ. Giáo viên tuyên truyền vận động phụ huynh phối 

hợp cùng tham gia sưu tầm đóng góp nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải, cây 

xanh làm đồ dùng đồ chơi, trang trí môi trường phong phú cho trẻ hoạt động vui 

chơi, trãi nghiệm….  

- Xây dựng kế hoạch lễ hội, tham quan trãi nghiệm, hoạt động ngoại khoá 

phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp với địa phương. Phối hợp với hội 

phụ huynh, giáo viên tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, trải nghiệm 

cho trẻ theo từng tháng, từng chủ điểm phù hợp thực tế trong và ngoài nhà 

trường theo kế hoạch. Tổ chức cáclễ hội: Ngày hội đến trường của bé, vui hội 

trung thu, tri ân ngày 20/11, bông hoa mừng cô, tết yêu thương; Tổ chức giao 

lưu “Dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ mầm non” cấp trường; “Cùng Bé sáng tạo” 

cấp trường; Tổ chức Ngày hội vẽ tranh, Câu lạc bộ tiếng Anh, Bé với hoạt động 

trải nghiệmvà tổ chức chia tay trẻ 5 tuổi ra trường. 

- Tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng anh theo nhu cầu đăng ký của phụ 

huynh, nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp, hợp đồng với trung tâm dạy 

tiếng Anh đảm bảo 50% giáo viên bản ngữ, 50% giáo viên Việt Nam đảm bảo 

trình độ chuyên môn được sự thẩm duyệt của bộ phận chuyên môn phòng giáo 

dục. 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhà 

trường, sử dụng các bài giảng có ứng dụng CNTT, bổ sung đồ chơi tại phòng 

Kidsmart. Hướng dẫn giáo viên khai thác các phần mềm trò chơi trí tuệ cho trẻ 

trên mạng Internet và ứng dụng cho trẻ chơi, phù hợp độ tuổi lớp mình phụ 

trách. Các tổ tự thiết kế và xây dựng ngân hàng giáo án điện tử sử dụng vào hoạt 

động. Phân công đ/c Hòe (PHT) quản lý thiết bị dạy học điện tử, lập hồ sơ cập 

nhật theo dõi hằng ngày việc sử dụng của giáo viên tránh việc lạm dụng CNTT. 

- Triển khai thực hiện phần mềm quản lý giáo dục Megakid vào trong 

công tác CSGD trẻ cho toàn thể CBGVNV trong trường. 

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN  

- Kiện toàn Ban truyền thông nhà trường, cập nhật thường xuyên các hoạt 

động của nhà trường trên trang website của trường, zalo, facebook để làm tốt 

công tác truyền thông quảng bá thương hiệu của nhà trường; kết nối truyền 

thông với Phòng, Sở GDĐT. 
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- Thường xuyên cập nhật các kế họach, các hình ảnh hoạt động trong nhà 

trường lên trang Website, facebook của trường, trang zalo các lớp xây dựng thư 

viện thông tin, ngân hàng lưu giữ giáo án, SKKN, hình ảnh và các hoạt động 

trong nhà trường, tạo cho CBGV và phụ huynh có địa chỉ cụ thể khi tra cứu 

thông tin, nắm bắt các hoạt động CSGD trẻ trong nhà trường, đồng thời có 

những đóng góp ý kiến giúp nhà trường ngày càng phát triển. 

- Phát huy hoạt động của trang Website, trang facebook của trường, trang 

zalo, facebook của lớp khuyến khích giáo viên, các lớp đăng tải các hoạt động ở 

trên lớp bằng hình ảnh hoặc clip những nội dung nỗi bật của lớp với các hoạt 

động học, chơi, ăn, ngủ… của trẻ,đăng tải các hoạt động tập thể, các phong trào 

bề nỗi và các hoạt động trãi nghiệmcủa trẻ, qua đây trao đổi thông tin giữa nhà 

trường và phụ huynh để trang Website thực sự là kênh thông tin chính xác, bổ 

ích đồng thời thu nhận các ý kiến đóng góp giúp nhà trường ngày càng phát 

triển. 

- Triển khai thực hiện phương thức trực tuyến cho nhà trường, các tổ 

chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng… một 

cách thuận tiện, giảm thời gian tập trung và phù hợp với tình hình thực tế hiện 

nay. 

-Khai thác sử dụng kho tài liệu, học liệu: trên cơ sở kho tài liệu, học liệu 

của Bộ GDĐT và Sở GDĐT “Diễn đàn Giáo dục Mầm non Hà Tĩnh”,“ Diễn đàn 

Giáo dục thành phố”, tại các nhóm zalo: “Truyền thông GDMN Hà Tĩnh”, 

“Truyền thông GDMN thành phố”. Qua các chủ đề, sự kiện hoạt động của nhà 

trường cập nhật kịp thời các tin bài lên các kênh truyền thông Website, 

facebook, zalo... 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối kết hợp cha mẹ và cộng đồng 

trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ . Đổi mới nội dung , đa dạng  các hình thức 

tuyên truyền như : xây dựng góc tuyên truyền các lớp nội dung phong phú. 

Thường xuyên thay đổi áp phích pha nô, tạo góc tuyên truyền ngoài trời phù hợp 

với nội dung các chủ đề, các ngày lễ hội hay những sự kiện nổi bật. Tuyên 

truyền qua loa đài truyền thanh của trường như băng đĩa các bài hát, câu chuyện, 

bài thơ, bài viết về giáo dục mầm non và chăm sóc sức khỏe trẻ.  

- Hàng tuần mỗi lớp có ít nhất 1 bài viết và đưa tin, bài về các kết quả 

hoạt động của lớp lên trang Web của nhà trường. Khuyến khích giáo viên tham 

gia viết các tin bài về các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để 

khích lệ giáo viên tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.  

- Tham gia tập huấn về công tác truyền thông trong nhà trường do phòng 

GD tổ chức và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng 

trong công tác truyền thông. 

7. Công tác thi đua, khen thưởng 
Kiện toàn Hội đồng thi đua nhà trường hoạt động đảm bảo đúng quy định; 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp loại CBQLGVNV, tổ chuyên môn, lớp; Tổ 

chức cho giáo viên tham gia đăng ký thi đua đầu năm học; Hàng tháng, hàng kỳ 

tổ chức họp bình xét, xếp loại thi đua cá nhân, tổ, lớp nghiêm túc, công bằng, 
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minh bạchvà khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong các phong trào thi đua.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Ban giám hiệu dựa trên hướng dẫn th ực hiện nhiệm vụ năm học của 

phòng GD &ĐT thành phố để xây dựng kế hoạ ch chỉ đạo thực hiện các hoạt 

động trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường , địa 

phương.  

- Đối với các tổ trưởng , các tổ chức như ban thanh tra nhân dân , công 

đoàn, ban thi đua khen thưởng ,...dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường , của 

BGH từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm đạt được các tiêu chí đề 

ra. 

- Đối với giáo viên dựa trên kế hoạch của tổ chuyên môn đ ể xây dựng kế 

hoạch cá nhân của mình phù hợp với thực tế của lớp mình phụ trách. 

- Trong quá trình thực hiện , BGH thường xuyên kiểm tra , giám sát các 

hoạt động để có giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp và đạt được các chỉ tiêu 

đã đề ra trong năm. Nếu có gì vướng vắc cần phản ánh kịp thời về BGH để được 

tư vấn giải đáp. 

- Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch theo 

từng tháng, từng kỳ và cuối năm. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD-ĐT Thành phố (để b/c); 

- UBND P.Tân Giang (để b/c); 

- CBGV,NV nhà trường; 

- Lưu: VT, HS. 

            HIỆU TRƯỞNG 

           
             Trương Thị Diện 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
 

 

TT Họ và tên TĐ 

CM 
NV được phân công 

B/C, H/Đ 

trường 

C/V kiêm 

nhiệm 

1 Trương Thị Diện ĐH Phụ trách chung, CSVC; 

T.đua… 
Biên chế BT chi bộ 

2 Trương T. Hạnh Hiền ĐH 
PT chuyên môn chung và 

khối 4T,5T;  P.cập; KTNB; 

lễ hội… 

Biên chế P.bí thư chi bộ 

3 Trần Thị Khánh Hoè ĐH PT chuyên môn tổ 3T;  ND; 

YTHĐ; KĐCL…  
Biên chế CT Công đoàn 

4 Nguyễn Thị Yên ĐH Dạy lớp Gấu Pooh 1 (5T) Biên chế  

5 Lê Thị Hoài ĐH Dạy lớp Gấu Pooh 1  Biên chế  

6 Trần Thị Lợi  Dạy lớp Gấu Pooh 2  Biên chế  

7 Lê Thị Thùy ĐH Dạy lớp Gấu Pooh 2  Biên chế  

8 Trần Thị Kim Liên ĐH Dạy lớp Gấu Pooh 3  Biên chế TT CM  Khối 4T,5T 

9 Trần Thị Thương ĐH Dạy lớp Gấu Pooh 3  Biên chế  

10 Lê Thị Hoa ĐH Dạy lớp Jerry 1 (4T) Biên chế  

11 Nguyễn Thị Hoài Thu ĐH Dạy lớp Jerry 1 Biên chế  

12 Phan Hồng Nhung ĐH Dạy lớp Jerry 2 Biên chế TPCMKhối 4T,5T 

Bí thư đoàn TN 

13 Phạm Thị Nam CĐ Dạy lớp Jerry 2 Biên chế  

14 Nguyễn Thị Nga ĐH Dạy lớp Jerry 3 Biên chế  

15 Nguyễn Thị Linh ĐH Dạy lớp Jerry 3 Biên chế Phó BT đoàn TN 

16 Hồ Thị Thanh Trà ĐH Dạy lớp Donal 1 (3T) Biên chế TB nữ công 

17 Phan Thị Phượng ĐH Dạy lớp Donal 1 Biên chế  

18 Lê Thị Thùy Chi ĐH Dạy lớp Donal 2 Biên chế  

19 Phan ThịĐăng ĐH Dạy lớp Donal 2 Biên chế  

20 Bùi ThịÁnh Tuyết ĐH Dạy lớp Donal 3 Biên chế 
TT CM  Khối 

3T;TBTTND 

21 Trần Thị Tư ĐH Dạy lớp Donal 3 Biên chế  

22 Ngô Thị Mai Hiền  ĐH Kế toán HĐ 240 T.trưởngVP, VT 

23 Nguyễn Thị Quý CĐ NV ND HĐ trường Kiêm thũ quỹ 

24 Nguyễn Thị Anh TC NV ND HĐ trường Tổ trưởng tổ ND 

25 Võ Thị Thủy TC NV ND HĐ trường Kiêm kho bếp 

26 Trương Thị Châu TC NV ND HĐ trường  

27 Ng.Thị Lan Hương TC NV ND HĐ trường  

28 Lý Thị Phương Thảo TC NV ND HĐ trường  

29 Trần Văn Hải  NV Bảo vệ HĐ trường  

30 Lê Thị Hoa  NV Lao công HĐ trường  
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KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG 

 

Tháng   Nội dung 

 

Tháng 

8/2022 

 

- Tổ chức lao động toàn trường, dọn dẹp vệ sinh, xây dựng môi trường ngoài 

trời, trong lớp học,... 

- Phối hợp với trạm y tế phun khử trùng clorimilb tại nhóm lớp, khuôn viên sân 

trường, mua bổ sung xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn, vệ sinh lớp học, đồ 

dùng đồ chơi… nhằm phòng chống dịch Covid-19. 

- Phân công điều tra, rà soát số liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh hoàn thành 

công tác tuyển sinh, huy động trẻ đến trường, sắp xếp học sinh vào các nhóm 

lớp, phân công giáo viên  chủ nhiệm các nhóm lớp theo đúng năng lực, trình độ. 

- Tiến hành rà soát các hạng mục cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch và thực 

hiện quy trình t/c vận động tài trợ theo CV 5027 của UBND tỉnh. 

- Tiến hành rà soát các đồ dùng bán trú, đồ dùng đồ chơi, trang thiếu bị trong 

các lớp để XD kế hoạch mua sắm bổ sung (giao đ/c Hòe, Mai Hiền, Lợi phối 

hợp với GV các lớp). 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các thiết bị điện, nước trong các nhóm lớp để tu 

sữa, bảo dưỡng đảm bảo an toàn trước khi đón cháu. (giao đ/c, Hòe) 

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023 và duyệt kế hoạch năm 

học tại phòng giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình khai giảng năm học mới.  

- Tổ chức ký kết hợp đồng thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm  

- Ký hợp đồng lao động nhân viên nuôi dưỡng. 

 

Tháng 

9/2022 

- Tổ chức tốt ngày hội đến trường  

- Học tập nội qui, qui chế chuyên môn, học tập qui tắc đạo đức nhà giáo... 

- Tổ chức cho cô nuôi, BGH phụ trách nuôi dưỡng khám sức khỏe đầu năm 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ trình phòng y tế UBND TP cấp phát lại giấy chứng 

nhận VSATTP 

- Xây dựng thực đơn ăn cho trẻ phù hợp theo mùa và đảm bảo chất dinh dưỡng 

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kì lần 1 cho trẻ. 

- Xây dựng KH nhà trường, KH chuyên môn, KH chuyên đề,... 

- Thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp, duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ 

lệ chuyên cần. 

- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ theo quy định. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho trẻ. 

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch soạn bài góp ý 

phê duyệt 

- Xây dựng và tổ chức dạy mẫu các hoạt động học mỗi độ tuổi 1 hoạt động do 

giáo viên cốt cán đảm nhiệm; tổ chức kiến tập tổ, trường.  

- Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC, người lao động. 
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- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm học. 

- Chỉ đạo giáo viên tiếp tục xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo 

Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. 

- Thực hiện chương trình GDMN theo đúng độ tuổi, quy định của Bộ GD. 

Hướng dẫn GV lớp xây dựng mục tiêu năm học. 

- Phối hợp với phụ huynh tổ chức vui trung thu cho các cháu. 

- Tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch. 

- Triển khai kế hoạch học BDTX cho cán bộ giáo viên. 

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể. 

- Tiến hành điều tra, nhập dữ liệu phổ cập, báo cáo số liệu vào cuối tháng. 

- Phối hợp UBND phường, kiểm tra rà soát các nhóm trẻ trên địa bàn phường.  

- Tổ chức từng lớp tham quan vườn trường, tất cả các khối lớp và giao lưu vận 

động các khối, lớp, trường bài Vui đến trường. 

- Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập chuẩn bị hồ sơ kiểm tra.  

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 9. 

 

Tháng 

10/2022 

- Duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. 

- Tiếp tục chỉ đạo trang trí môi trường trong và ngoài lớp. 

- Bố trí cho đội ngũ cốt cán tham gia học tập BDTX . 

- Tổ chức chuyên đề cho toàn thể giáo viên, nhân viên và các nhóm trẻ trên địa 

bàn. Tổ chức học tập và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học 

- Tiếp tục thực hiện công tác KĐCL như kế hoạch đã đề ra. 

- Phối hợp UBND phường kiểm tra các nhóm trẻ gia đình, chỉ đạo giáo viên 

hướng dẫn GV tại các NTGĐ thực hiện đúng chương trình. 

- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

- Phối hợp với tạm y tế phường tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ.  

- Phối hợp Công đoàn tổ chức thao giảng, xây dựng môi trường học tập thi đua 

chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10. 

- Tổ chức cho trẻ ăn Buffe (tiệc mặn) 

- Tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch 

- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ khối 4 tuổi, 5 tuổi tại TT thương mại 

Vincom, NT và 3 Tuổi tham quan vườn rau của bé ở trườngvà giao lưu vận 

động các khối, lớp, trường bài dân vũ rửa tay. 

- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên. 

- Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập chuẩn bị hồ sơ kiểm tra  

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 10 

 

Tháng 

11/2022 

- Tiếp tục duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. 

- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ . Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

- Chỉ đạo chuyên môn lồng ghép tổ chức lễ hội Ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11 tại các lớp. 

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. 
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- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ, giao lưu vận động các khối, lớp, trường 

bài Tổ ấm gia đình. 

- Chỉ đạo giáo viên cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho cháu suy dinh 

dưỡng. 

- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

- Phối hợp BCH Công đoàn, phụ huynh tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 

NGVN 20/11. 

- Phối hợp y tế, y tế phường, y tế dự phòng tuyên truyền các dịch bệnh trong 

thời điểm giao mùa. Tuyên truyền phụ huynh mặc ấm cho trẻ,... 

- Tổ chức kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch 

- Kiểm tra việc học tập BDTX và giáo viên. Tổ chức làm bài thu hoạch. 

- Tiếp tục thực hiện công tác KĐCL như kế hoạch đã đề ra. 

- Hoàn thành công tác phổ cập, rà soát lại các tiêu chuẩn, chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho công tác kiểm tra phổ cập hàng năm. 

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng  

 

Tháng 

12/2022 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề 

theo kế hoạch. 

- Tổ chức cân đo, lập biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ lần 2 

- Thực hiện tốt công tác duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. 

-  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CSGD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho trẻ. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12 

- Kiểm tra việc học tập BDTX của CBQL và giáo viên. 

- Hoàn thành HS phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi 

- Tổ chức đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm 2021 

- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ và giao lưu các khối, lớp, trường bài 

“Chúng cháu hát về đảo xa” 

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng  

 

Tháng 

1/2023 

- Chỉ đạo GV lồng ghép nội dung vệ sinh cá nhân phòng chống dịch covid 19 

vào chương trình CSGDT hàng ngày. 

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II 

- Kiểm tra công tác học tập BDTX của CBQL và giáo viên 

- Thực hiện tốt công tác duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho trẻ 

- Tổ chức kiến tập tổ, trường. 

- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ và giao lưu các khối, lớp, trường bài “Chú 

ếch con” 

- Kiểm tra nội bộ, toàn diện, chuyên đề GV theo kế hoạch 

- Kiểm tra công tác học tập BDTX của CBQL và giáo viên 
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- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 1/2023 

 

 

Tháng 

2/2023 

- Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng trường MN. 

- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ.  

- Tổ chức kiến tập tổ, trường. 

- Tổ chức “Hội chợ Xuân” Lễ hội mùa, xuân ẩm thực ngày tết cổ truyền  

- Tổ chức tham quan dã ngoại Trạm y tế phường Tân Giang và giao lưu các 

khối, lớp, trường. 

- Duy trì nề nếp sau thời gian nghỉ tết. Huy động các cháu đến trường sau thời 

gian nghỉ tết. 

- Tham gia thi giáo viên giỏi thành phố 

- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên và CBQL 

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng  

 

Tháng 

3/2023 

- Tiếp tục chỉ đạo CBGV,NV thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. 

- Duy trì sĩ số trẻ, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần. 

- Cân đo, lên biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ lần 3 

- Kiến tập tổ, trường. 

- Phối hợp Công đoàn tổ chức thi đua, chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3 

- Tổ chức ngày hội thể thao, giao lưu, hội thi.... 

- Tổ chức tham quan dã ngoại và giao lưu các khối, lớp, trường. 

- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên. 

- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên. 

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 3. 

 

Tháng 

4/2023 

- Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.  

- Tổ chức kiến tập tổ, trường. 

- Tổ chức chấm SKKN cấp trường, lựa chọn các bản SKKN gửi lên phòng 

- Duy trì sĩ số trẻ, huy động trẻ đến trường đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

- Trường đánh giá  kết quả học tập bồi dưỡng của Giáo viên 

- Tổ chức thi BKBN tại các nhóm lớp. 

- Tổ chức biểu diễn thời trang mùa hè các nhóm lớp 

- Tổ chức cho 5T tham quan Giao lưu với các anh chị tiểu học Tân Giang  

- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên 

- Tổ chức cho CBQL, GV làm bài thu hoạch  

- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 4. 

 

Tháng 

5/2023 

- Tổ chức thi Bé tài năng cấp trường. Khảo sát chất lượng cháu cuối năm và 

đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn PTT5T. 

- Thực hiện cân đo theo dõi sức khỏe đầu ra cho trẻ 

- Tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 ở các nhóm lớp 

- Tổ chức lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi. 

- Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
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theo quy định. 

- Đánh giá, xếp loại BDTX. Lập danh sách kết quả gửi về Phòng GD. 

- Bình xét xếp loại thi đua cuối năm từ các tổ đến nhà trường. 

- Kiểm kê tài sản cuối năm. 

- Hoàn thành báo cáo tổng kết, thi đua gửi về phòng GD tổ chức tổng kết năm 

học. 

- Tổ chức tổng kết năm học. 

- Triển khai công tác hè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


