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Kong Chro, ngày 02 tháng 02 năm 2021

V/v điều chỉnh kế hoạch giáo dục
mầm non trong bối cảnh phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non

Thực hiện Công văn số 221/SGDĐT-GDMN ngày 02/02/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục mầm non trong bối cảnh
phòng, chống dịch Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tăng
cường công tác phối hợp các ban, ngành liên quan chủ động triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở
GDMN.
2. Tập trung nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù
hợp điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, bảo đảm mục tiêu Chương
trình GDMN và xây dựng các biện pháp ứng phó kịp thời dịch Covid-19 đang
diễn biến phức tạp trên địa bàn.
3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Công văn số 4594/BGDĐTGDTC ngày 30/10/2020 của Bộ GDĐT về ứng dụng “An toàn Covid-19”.
4. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở
GDMN; chủ động phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên làm vệ
sinh môi trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi khi trẻ nghỉ học để phòng dịch. Tập
trung vệ sinh, khử khuẩn môi trường trong và ngoài lớp trước khi trẻ trở lại
trường.
5. Trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà để phòng dịch, các đơn vị chủ động bố trí
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị trong giờ hành chính để tổ
chức xây dựng các kế hoạch hoạt động giáo dục, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi,
thiết kế các hoạt động giáo dục bằng video để truyền tải đến phụ huynh kết hợp
chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch được điều chỉnh. Các hoạt động giáo dục
bảo đảm theo chủ đề, nội dung giáo dục cần ưu tiên giúp trẻ phát triển tình cảmkỹ năng xã hội, phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mĩ. Đặc biệt quan
tâm đến trẻ mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị tâm thế vững vàng lên lớp một. Đối với các
địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn chưa đủ điều kiện để kết nối
Internet, các cơ sở GDMN chủ động phối hợp Văn hóa xã, các thôn, làng truyền

thông qua hệ thống loa phát thanh, xây dựng các bài viết tuyên truyền bảo đảm dễ
hiểu, dễ nghe và dễ thực hiện.
6. Cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách nhóm, lớp thường xuyên liên hệ
với cha mẹ trẻ qua các kênh Zalo, Face book, Website của nhà trường, email của
phụ huynh… để nắm bắt cụ thể tình hình sức khỏe và an toàn của trẻ khi ở nhà;
hướng dẫn phụ huynh tăng cường nắm bắt thông tin trên các kênh truyền hình; tăng
cường các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
đúng cách, ưu tiên cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ đủ chất, đủ lượng và
cân đối để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai
thực hiện./.
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