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Số: 315/SGDĐT-GDMN
V/v bổ sung nội dung chỉ đạo đối với
giáo dục mầm non trong bối cảnh
phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 613/BGDĐT-GDMN ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc bổ sung chỉ đạo đối với giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch
Covid-19; Thông báo số 30/TB-VPUB ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố chủ động phối hợp các phòng, ban liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo
dục mầm non (GDMN) thực hiện một số nội dung sau:
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 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 địa phương 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.
Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành
phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để bảo đảm an toàn
cho trẻ mầm non khi trở lại trường. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc
liên hệ Sở GDĐT (Phòng GDMN) số 56, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, số
điện thoại 0269.3826876 hoặc qua hộp thư: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn để được
hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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