UBND HUYỆN HOA LƯ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 642 /PGD&ĐT-GDMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoa Lư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v Tham dự bồi dưỡng hướng dẫn
thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
sau sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non
Thực hiện Công văn số 1281/SGDĐT-GDMN ngày 08/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lớp bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện
Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung, Phòng GD&ĐT triển khai
cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục
mầm non; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể về
công tác quản lý, thực hiện chương trình, công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý
và giáo viên mầm non.
- Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo
dục mầm non theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá thực hiện chương trình
giáo dục mầm non.
2. Thời gian: Ngày 14,15/10/2021. Khai mạc 7h30 ngày 14/10/2021.
3. Địa điểm: Trường Mầm non Gia Trấn, huyện Gia Viễn.
4. Th nh ph n
- Trường MN Ninh Xuân, MN Ninh An và MN Ninh Khang: Mỗi trường
cử 01 đồng chí (cán bộ quản lý hoặc giáo viên cốt cán).
- Các trường còn lại: Mỗi trường cử 02 đồng chí (trong đó có 01 cán bộ
quản lý và 01 giáo viên cốt cán).
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non cử cán bộ
quản lý, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng thành phần và thời gian
qui định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, MN.H.(3).
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