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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 56 /PGDĐT-GDMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v bổ sung nội dung chỉ đạo đối với
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 315/ SGDĐT-GDMN ngày 23/02/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung nội dung chỉ đạo đối với giáo dục mầm
non trong bối cảnh;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Tiếp tục thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại các công văn sau: Công
văn số 637/SGDĐT-GDMN ngày 16/4/2020, Công văn 109/ PGDĐT-GDMN
ngày 17/4/2020 về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp
ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19;
Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành bộ tiêu chí
đánh giá mức độ an toàn, chống dịch Covid-19 trong trường học; Công văn số
221/SGDĐT-GDMN ngày 02/02/2021 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh kế
hoạch GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19…
2. Trong trường hợp trẻ em phải nghỉ học không đến trường, các cơ sở
GDMN không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ em mầm non mà cần tăng
cường chỉ đạo tổ chức truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em
(sau đây gọi là phụ huynh) thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ
chức cho trẻ em vui chơi tại nhà theo Công văn số 548/SGDĐT-GDMN ngày
31/3/2020 của Sở GDĐT về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ
em trong các cơ sở GDMN.
3. Với trẻ em 5 tuổi, cần chuẩn bị tốt tâm thế, kỹ năng cần thiết để khi kết
thúc năm học, trẻ có thể sẵn sàng vào lớp một, tiếp tục giữ mối liên lạc giữa giáo
viên và phụ huynh qua các kênh zalo, viber…để chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Cung cấp và hướng dẫn phụ huynh sử dụng
bộ học liệu Bé vào lớp một nhằm hỗ trợ cho trẻ trong thời gian ở nhà.
4. Căn cứ tình hình dịch bệnh, các trường có phương án tổ chức thực hiện
nhiệm vụ GDMN phù hợp để bảo đảm phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe trẻ
em, đồng thời bảo đảm mục tiêu kế hoạch giáo dục trong bối cảnh phòng, chống
dịch Covid-19. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải trung thực trong khai
báo y tế, khai báo thời gian di chuyển từ vùng dịch trở về (nếu có) để các cơ sở
GDMN sắp xếp tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp, hiệu quả.
5. Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 trong trường học được ban hành kèm theo Công văn số

1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT, chỉ đạo các cơ sở GDMN
xây dựng các nội quy phòng dịch, chuẩn bị các điều kiện an toàn trước khi đón
trẻ trở lại trường, khi trẻ đến trường và khi trẻ rời trường trở về nhà. Tổ chức
kiểm tra, đánh giá, xếp loại mức độ an toàn trường học. Kết quả đánh giá cơ sở
GDMN đạt mức khá trở lên mới được phép hoạt động và cho trẻ đến trường trở
lại. Các đơn vị được đánh giá trường học không an toàn kịp thời báo cáo các cấp
thẩm quyền và tập trung xây dựng phương án bổ sung hoàn thiện các tiêu chí để
bảo đảm các điều kiện an toàn cho trẻ đến trường.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai thực
hiện./.
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