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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Ngôi trường xanh - sạch - đẹp – an toàn” trong trường
mầm non, mẫu giáo năm học 2020 - 2021
Theo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học số 1115/PGDĐT ngày 16/9/2020 của
Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với
Giáo dục mầm non.
Để tạo môi trường xanh sạch đẹp, lành mạnh, thân thiện và an toàn góp phần
giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường, giúp trẻ hứng thú, yêu thích khi đến
trường. Đồng thời có ý nghĩa giáo dục ý thức thói quen tốt, góp phần bảo vệ môi
trường và yêu thích lao động cho trẻ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ngôi trường
xanh - sạch - đẹp- an toàn” trong trường mầm non, mẫu giáo năm học 2020 - 2021.
Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Nhằm tiếp tục tạo sự quan tâm của các cấp, các ban, ngành, chính quyền địa
phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để
tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường xanh – sạch – đẹp –an
toàn góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch,
đẹp, an toàn đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường MN, MG.
Tuyên truyền cho giáo viên và phụ huynh đối với việc tạo cảnh quan môi
trường, đảm bảo trường, lớp luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn; cùng với địa phương thực
hiện xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
II. Nội dung, hình thức thực hiện
1. Nội dung
1.1 Ngôi trường xanh (10 điểm)
Trường có tường xây hoặc hàng rào cây xanh, khuôn viên nhà trường được
trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng cỏ, hoa, cây cảnh hài hòa và phù hợp với tổng
thể kiến trúc nhà trường, phủ xanh các khoảng đất trống.
Trồng cây xanh, cây bóng mát chọn những loại cây xanh quanh năm, rễ cọc để
không dễ bị đổ gãy. Trồng cỏ thành thảm hình vuông, hình chữ nhật, thành hàng dài
hai bên lối đi, dưới gốc cây bóng mát… hoặc dùng cỏ nhân tạo để tạo sân bóng mi ni
sân cho khu phát triển vận động cho trẻ...

2
Trồng cây cảnh, hoa trong các chậu, các lẵng được đặt, treo tại những vị trí
thích hợp ngoài sân trường, khuôn viên, trên hành lang, trong văn phòng hoặc phòng
chức năng của trường... (tránh trường hợp mượn trang trí để chấm điểm).
Nhà trường cần thiết kế bố trí khuôn viên để xây dựng vườn trường một cách
khoa học hợp lý, phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài trời.
Có vườn rau, giàn mướp, giàn bầu… cho trẻ được chăm sóc và có thể sử dụng
sản phẩm rau sạch đó phục vụ cho các cháu ăn ở trường bán trú.
* Lưu ý: Trồng cây có bóng mát, cành và rễ chắc, ít bị sâu như: bàng, bằng
lăng, phượng, xoài .....đảm bảo ít rụng lá, có tán, bóng mát nhiều mùa; không trồng
cây có nhiều sâu hoặc có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và có mùi khó chịu.
1.2 Ngôi trường sạch (10 điểm)
Xử lý rác thải: Thùng rác có nắp đậy, đặt tại vị trí phù hợp đảm bảo mỹ quan.
Rác được phân loại và phối hợp với địa phương trong công tác xử lý rác thải.
Xử lý hệ thống cống rãnh, nước thải: Cống rãnh phải có tấm đậy an toàn,
không có hố nước đọng gây ô nhiễm và muỗi sinh sản, thường xuyên có biện pháp
chống mùi hôi.
Đảm bảo nguồn nước sạch: Có nguồn nước sạch, đủ nước uống cho trẻ hàng
ngày (bình nóng lạnh, bình nước khoáng, bình nước đun sôi để nguội…); đủ nước
cho hoạt động vệ sinh của trẻ (vòi nước không bị chảy nước khi đã khóa).
Đảm bảo vệ sinh môi trường: Nhà vệ sinh phải thoáng mát, đủ ánh sáng; không
có mùi hôi. Có ký hiệu nhà vệ sinh cho nam và nữ.
Nơi trẻ hoạt động vệ sinh phải sạch sẽ, thoáng và không bị trơn trợt. Nơi để trẻ
rửa tay phải có hình ảnh minh họa 6 bước rửa tay cơ bản.
Sân trường, lớp học, đồ dùng đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.
1.3 Ngôi trường đẹp (20 điểm)
Tạo môi trường xanh và sạch, có cảnh quan hài hòa trong mô hình kiến trúc
tổng thể và đảm bảo tính thẩm mỹ; có quy hoạch hợp lý, đảm bảo sự phát triển bền
vững trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan môi trường.
Sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính
thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với tâm lý của trẻ và thường xuyên được bảo vệ, tu bổ.
Đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, tường rào… được trang trí
bằng các hình ảnh, sản phẩm có tính giáo dục. Thực hiện tốt quy định về trang phục
của giáo viên và trẻ: sạch sẽ, gọn gàng, mô phạm, phù hợp với điều kiện của nhà
trường và kinh tế, xã hội của địa phương.
Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử, nếp sống văn hóa trong nhà trường;
đảm bảo trường học thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện và phát
triển nhân cách cho trẻ.
Không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, trẻ đến trường được đảm
bảo an toàn về thể chất và tinh thần.
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Phòng học trang trí đẹp và thay đổi theo chủ đề, Phòng học thoáng mát, có đủ
ánh sáng, không bị nắng chiều chiếu trực tiếp vào phòng, có đủ bàn ghế cho trẻ (bàn
ghế đúng quy cách); trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đảm bảo đủ cho cô và trẻ sử dụng.
Nhà kho sắp xếp đồ dùng, dụng cụ gọn gàng và dễ lấy cất.
Xây dựng khu phát triển vận động cho trẻ, đảm bảo yếu tố thẫm mỹ.
Có góc cổ tích cho trẻ (có thể là một góc hoặc một vườn cổ tích nhỏ).
1.4 Ngôi trường an toàn (10 điểm)
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích
của nhà trường. Giáo viên, cán bộ công nhân viên được cung cấp những kiến thức cơ
bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Môi trường xung quanh trường an toàn và có hiệu quả. Xây dựng khu phát
triển vận động cho trẻ, đảm bảo yếu tố an toàn.
Giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường. Có tủ
thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định.
Trong năm không có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do
tai nạn, thương tích xảy ra trong trường.
2. Đối tượng, hồ sơ đăng ký thực hiện cuộc thi và cơ cấu giải thưởng
* Đối tượng: Tham dự cuộc thi là các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn
huyện.
* Hồ sơ đăng ký dự thi
Các trường gửi Hồ sơ về Bộ phận mầm non Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày
22 tháng 3 năm 2021. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Danh sách các điểm trường đăng ký thi (bắt buộc phải có điểm chính tham
gia thi).
- Bảng quy hoạch chi tiết mô hình điểm trường đăng ký dự thi.
* Đánh giá kết quả thi và kinh phí giải thưởng:
* Đánh giá kết quả thi: Tổng điểm tối đa là 55 điểm. Cách xếp giải như sau :
Giải nhất: từ 50 điểm trở lên, tiêu chuẩn trường Đẹp phải đạt 18 điểm trở lên;
Giải nhì: từ 45 điểm đến dưới 50 điểm;
Giải ba: từ 40 điểm đến dưới 45 điểm.
* Kinh phí giải thưởng: Thực hiện theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày
31/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, cán bộ
quản lý giỏi, giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi, Hội thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù
Đổng, GDQP-AN và các hội thi khác của ngành Giáo dục và Đào tạo.
3. Tổ chức thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban phục
vụ cuộc thi “Ngôi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn” cấp huyện.
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Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá việc thực hiện cuộc thi vào cuối tháng 3
và đầu tháng 4/2021.
Địa điểm tổ chức phong trào: Tại điểm trường nhà trường đăng ký.
Trong thời gian Phòng GD&ĐT tiến hành chấm điểm tại các điểm trường, mọi
hoạt động dạy và học của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.
Tổ chức tổng kết cuộc thi, khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc
trong quá trình thực hiện và phê bình những tập thể không tích cực thực hiện cuộc thi
(tháng 5/2021).
4. Kinh phí thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí công tác tổ chức, chấm điểm, giải
thưởng cho các đơn vị tiêu biểu.
* Yêu cầu:
Lãnh đạo các trường quan tâm, kiểm tra, giám sát việc duy trì thực hiện các nội
dung, coi đó là một hoạt động chuyên môn thường xuyên liên tục của nhà trường.
Tránh trường hợp sau khi kết thúc cuộc thi các trường không còn quan tâm trong việc
chăm sóc, tôn tạo ngôi trường xanh sạch đẹp, mà phải thường xuyên tôn tạo chăm sóc
bảo quản và xây dựng hoàn chỉnh các nội dung, hình thành thói quen tốt của mỗi cá
nhân trong trường.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ngôi trường xanh – sạch – đẹp – an
toàn” trong trường mầm non, mẫu giáo năm học 2020 - 2021; yêu cầu các trường
mầm non, mẫu giáo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận
mầm non) để Phòng biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Các trường MN,MG;
- Trưởng phòng và các PTP;
- Lưu: VT,MN.
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