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V/v Hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục
trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình
giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 1268/BGDĐT-GDMN ngày 14/4/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GD-ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp
ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non (GDMN) trong bối cảnh phòng, chống
dịch Covid-19.
Trong thời gian trẻ mầm non nghỉ ở nhà để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 theo
quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT,
Sở GD-ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức các hoạt động
phòng dịch, đến nay cơ bản thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Tuy nhiên trước diễn
biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian nghỉ học của trẻ mầm non phải kéo dài ảnh
hưởng đến việc thực hiện kế hoạch chương trình GDMN.
Để bảo đảm mục tiêu, nội dung, kế hoạch GDMN, kết quả mong đợi cuối độ tuổi
của trẻ và chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị
hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở GDMN tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng
yêu cầu của Chương trình trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở GDMN tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các cấp có
thẩm quyền và chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể huy động các tổ chức, cá
nhân hỗ trợ các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục
trẻ phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
2. Hướng dẫn các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch và nghiên cứu áp dụng các
hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng bảo đảm mục tiêu Chương trình,
phù hợp bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 ở từng địa bàn, đặc biệt quan tâm các
địa bàn vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tiếp giáp với
Campuchia. Bảo đảm kết quả mong đợi cuối mỗi độ tuổi ở bậc học mầm non, chú ý
quan tâm đến việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi sẵn sàng vào lớp 1 phổ thông.
Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ/người chăm sóc trẻ (sau đây gọi tắt là phụ huynh)
để phối hợp, thống nhất phương pháp nuôi, dạy trẻ tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ học
ở nhà phòng, chống dịch Covid-19 và khi trẻ đến trường trở lại (theo thông báo của Sở
GD-ĐT).
- Đối với nhiệm vụ trong thời gian trẻ chưa đến trường để phòng, chống dịch
Covid-19:
+ Các phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN nghiêm túc triển khai các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ
GD-ĐT, Sở GD-ĐT;
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+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh công tác phòng chống dịch, các nguy cơ mất
an toàn thường gặp đối với trẻ và thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Tiếp tục
phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp nắm bắt cụ thể tình hình sức khỏe và an toàn
của trẻ khi ở nhà.Yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những
hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà để hướng tới
đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN; tiếp tục
chỉ đạo xây dựng chọn lọc ghi hình các tiết dạy để cung cấp cho phụ huynh giúp trẻ
được tiếp cận chương trình. Đối với trẻ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện cho trẻ tiếp cận với hình thức online thì nghiên
cứu các biện pháp phù hợp để giúp trẻ có điều kiện được tiếp thu chương trình khi ở
nhà; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ cần đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an
toàn. Riêng đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi cần lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết,
định hướng việc chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1. Hướng dẫn phụ huynh tổ
chức giáo dục trẻ ở nhà phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
- Đối với nhiệm vụ khi trẻ mầm non đến trường trở lại:
+ Hướng dẫn các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực
hiện chương trình GDMN phù hợp, bảo đảm nội dung giáo dục cần thiết giúp trẻ đạt
được mục tiêu chương trình GDMN;
+ Riêng đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại
tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp
1và chỉ đạo của Sở GD-ĐT, yêu cầu các cơ sở GDMN thống nhất và hướng dẫn giáo
viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động
giáo dục giúp trẻ đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt tâm thế để vào
học lớp 1; đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc
năm học; giữ vững kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2020.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các công cụ hỗ trợ, bổ sung kho tài liệu, học liệu
trực tuyến dùng chung (tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,…) phù hợp với điều kiện
của từng trường và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ
phụ huynh theo dõi, thực hiện và làm tốt công tác phối hợp với nhà trường trong việc
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ,
kịp thời và báo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non, ĐT: 02693826876 và
gửi qua email: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Wedside Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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