UBND QU4N HOANG MM
PHONG GIAO DIJC vA DAO T40

S6: 373/PGD&DT

CQNG HOA XA HQI ciiii NGHiA VThT NAM

Dc Ip - Tv do - Hanh phüc
Hoàng Ma4 ngày of thángiOnám 2020

icE 1104CH
Thyt hin nhim vy nám hyc 2020-2021
Cp hyc MAm non - ngành Giáo dijc và Dào to qun bang Mal.
Can cü ThrOng dk s6 3590/BGDDT-GDMN ngày 15/9/2020 cüa BO Giáo di1jc
và Dâo tao (GDDT) v& vic huOng dn thvc hin nhiêm vi näm hçc 2020 - 2021
dôi vói giáo dijc mAn non (GDMN);
Can cü Quy& djnh s6 3635/QD-UBND ngày 19/8/2020 cüa UBND thành
phó Ha. NOi ban hành khung k hoach thbi gian nan hçc 2020-2021 di vOi
GDMN, giáo dye ph thông va giáo dye thu&ng xuyén trên dja bàn thành ph Ha NQi;
Fhthng dk sá 3065/SGDDT-GDMN ngây 21/9/2020 cüa SO Giáo dye và Dâo tao Ha
NOi v viec Hrnfcng dn thvc hin nhim vy Giáo dye mAm non (GDMN) nan hge
2020-202 1;
CAn cü tinh hinh dive t va di&u kin cy th& cüa GDMN qi4n Hoàng Mai;
phucing hu&ng, nhiêm vy trgng tam nAm hçe 2020-202 1 eüa ngành Giáo dyc vâ
Dào tao qun Hoàng Mai;
Phông Giáo dye va Dào tao xây dung ká hoach thire hin thim vy nAm hqc
2020-2021 c&p h9e MAn non, ey th nhu sau:
A. 04C DIEM TINH bETH
A
a
I. SoA hçu thong
ke:
1. Quy mô IrwEng, lop, hçc sink:
- Tmnh dn tháng 9/2020, Giáo dye MAn non qun Hoàng Mai eO 50 tnz&ng
Sm non, trong do cO 21 trixông cong 13p, 29 tnràng ngoâi cong lip; 406 lOp MN
DLYF (tang 02 tru-ông MIST NCL so vái cuô'i nám hpc 2019-2020).
T6ng s lOp lice elm eáe CSGDMN: 1.793 lOp, trong dO tnr&ng cong Ip eO
340 lOp, truông ngoâi cOng 1p eO 230 lOp (tang 26 lOp khJi trw&ng CL và 14 lOp
khdi tnthng NCL so thE cu6i nám hQc 2019-2020); lOp mAin non dOe 1p tu thyc:
1.223 lOp (tang 03 lOp so vOl cuJi nám hQc 2019-2020).
Toàn ep hçe huy dng dirge 32.525/33.994 tré Sm non trên dja bàn ra lOp
dat t5' 1 95,67%. Trong dO: khi tm&ng cOng Ip eO 11.678 hçc slit — dat t5' 10 36%
(giátn 883 hQc sinh so vOl eu61 nám hQc 2019-2020,); khái ngoài cOng ip cO 20.847
bce sinh — dat t5r lê 64%, trong dO tnthng NCL: 4.13 1 hgc slit; lOp MNDLfl:
16.716 hoe slit (KhJiNCL giám 2.402 hçc sin/i so v&i cudi nám hçc 2019-2020).
A
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So trè/lOp trung bIth toàn ep hçe là 18.1 trê/16p. Trong do: trubng cong 1p
là 34.3 trê/16p (giám 6 tré/lóp so vat cuoi nàm hQc 2019-2020); tru&ng ngoài cOng
lap: 18 trè/lOp; lop MNDLTT: 13,7 trê/lâp.
2. Dc5i ngü cdii b5 quán Ifi, gido viên, nlzân viên:
Tng s6 CBQL, giáo viên, nhân viên toàn cp hçc: 4.908 dIe, trong dO:
- Can bo quàn l: 123 d/e (CL: 62 dIe, NCL: 61); Chü lop: 406 ngu&i.
- Giáo viOn: 3.572 d/e
+ COng lip: 734 dIe, trong do: Biên eh: 718 d/e (Thac si 01, Dai lice 561,
Cao d&ng 110, Trung cp 46; Hgp dng: 16 d/e (Dai hçc 01, Cao d&ng 4, Trung
ep 11). Trinh dO dat ehu.n trO iOn theo Lut Giáo due 2019: 92.2 %; trOn ehuAn
dat: 78,7%.
+ Ngoài cOng lip: 2.83 8 dIe (truông NCL: 487 dIe, lOp MNDL: 2351 dIe). TrInh
do dat ehun trO iOn theo th3t Giáo dye 2019: 1.026/2838 (38.6%), trOn ehuAn dat:
277/2838 (10%).
- Nhân viOn: 1.213 dIe;
+ Cong lap: 354 d/e (BC 60, MD 68: 280, HE): 05);
+ NCL: 859 dIe;
- 175' 10 CB, (iv, NV là dãng viOn: 44,1 %.
II. Nhfrng thu4n lçri, khó khàn:
1. Thuân 10:
- CAp hQe mAm non luOn nhn dirge sij quan tam, hirOng dk v chuyOn
mOn, nghip vy eüa SO GD&DT Ha NOi; sr lath dao, ehi dao toãn diOn, hi0u qua
eüa Quan üy, HOND, IJIBND Qun; sr phi hgp hi0u qua cüa cáe ban ngãnh doãn th
tilt Qun toi ccx sO; sr quy& tam eüa toàn th dQi ngU CB, GV, NV ngành GD&DT
qun cling thu sir chia se, cong dng trách nhi0m eüa eha mc bce sinh.
- HO th6ng tnthng lOp cüa ngãnh Giáo dye, dc biOt là giáo dye mAm non
due Qun quan tam xây dirng, cal tao nãng cAp, du Ui ccx sO 4t chat, trang thi&
bj dng bQ, hiOn dai theo huOng ehuAn qu& gia gOp phAn tao diu kiOn cho eáe
tnräng thvc hiOn t6t boat dng ehAm soc giáo dye trO. Toãn cAp hçe cO 15/21
tru&ng mAIn non cong Wp dat tnr&ng chuAn qu6e gia - dat t5' 10 71,4 %, 02 truOng
mAin non ngoài cOng 1p dat ehuAn quc gia, xây dyng 01 trixäng mAIn non chAt
luçxng cao (MN Tucing Mai)
- Các trutng, ccx sO mâm non ngoài cOng 1p phát triên math gOp phAn giãm
áp lye tuy&i sith cho eác truàng cong lip. Cong táe quân 15' eác ccx sO GDMN
ngoài cOng 1p dirge quan tam chi dao tilt Qun dn ccx sO nOn dà tiling buOrc n
djnh, dam bào an toãn. Huy dng sy thani gia cilia thà tnx&ng, gia dIth và xã hOi,
tao sy thng nhAt cling quan tam xay dijng tru&ng mAm non lAy trO lam trung thin

- DOi ngfi can bo quân 1, giáo viên, than ViÔn eo bàn dam Mo sO hrcxng, cô
trIth do trén ehuãn eao, có phm chAt dao due tat, tam huytt vâi sç nghip giáo
dye. COng Mc $p Sn, bti duâng dOi ngU can bO quàn 1, giáo viên mâm non
ctuç'c quan tam thve hien thithng xuyén nén dã dA thay Mj then thüc Va náng lye
cüa các CBQL, giáo viên và nhân viên eác truông.

2. Khókhàn:
- T6e do dO thj boa tai hEu h& 14 phithng thuOe Qun nhanh nén st trê trong
dQ tuôi Sm non ra lap vk tiêp We thug, de bi4t tai eáe kbu dO thj mOi. T5 1 thu
hut tré nhà tré va mu giáo ra l&p gitta khti mm non cOng 1p và ngoài cOng WID
eon ehua can dti.
- DOi ngü giáo viên, nhân vién thu&ng xuyén bitn dung, thay dti, de bit là
Mi v&i khôi mm non ngoài cong lap. COn tInh trng thik giáo vién, nhãn vién &
môt st tru&ng cong Wp. TI'5' 1 giáo viênll&p Si mm non ngoâi cOng 13p & mOt st
ccx s& clara dam bâo theo quy dinh MQt st CBQL & eáe trtthng cOn thiu chü dng,
thiu tuxth chMn hrge; vAn d lien quan dn truyM thông cOn bj dng; cOng táe
quàn 1' quàn trj tnr&ng niàm non cOng 1p theo htrOng tr chü eOn lUng tüng, chua
thyc sy hiu qua.
- MOt st tnräng mAm non cô nhi&i dMm lê, din tIch itO, hçp, khó khàn khi
kMm djnh chAt hrccng giáo dye và xay dyng trtthng mAm non dat ehuãn qutc gia.
Co so GDMN ngoài cOng 1p phát trMn nhanh, st hrqng nhóm lOp MNDL nhiu
(406 nhóm lOp), ãnh hu&ng tOi hiu qua cOng Mc quàn 1.
- ChAt hrg giáo dye cOn cO khoãng each gifla eáe tru&ng frong Qun, gi&a
khôi cOng l.p và ngoài cong 1p.Vic ap dyng mO hinh, phuong pháp giáo dye tién
tin 0 mOt so tru&ng mâm non cOn ehm Mi m&i; cong táe bi di.thng dQi ngU,
nãng eao trinh dO dào tao, k5' nàng su pham, 1mg dyng CNTI' cho dOi ngü giáo
vien & mOt so tnr&ng eOn h?n eha.
- Nhên sy eüa tt nghip vy mAm non phông GD&DT cOn qua mOng (ehi cO
02 d/e chuyên viên cap hqc MN) trong khi phài quàn 1 st hnyng hçc sinh, nhóm
lOp mâm non ngoài cong 14p qua nhik (nhiu nhAt trong st các qi4n huyn cüa
thành pM Ha NOi); dja bàn quàn l' rQng, phüc tap. VI vây, khó khãn trong cOng
tác quàn l, ónh hithng dn vi4c quàn l, di&u hành, ki&m tra các boat dØng cüa eác
ccx sO, nhà trirOng và cüa ngành.
B. CAC cal TIEU CO BAN
1. Nhóm chi tiêu/chi st v tip c4n giáo dye (tt l huy dng tré em mm
non dn tnrOng).
- T le huy dng tré ra lOp: 98%, trong do:
+ Nhâ tré: 70% (CL: 20, NCL: 80);
+ M.0 giáo: 98% (CL: 70, NCL: 30);
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+ 100% tré 5 tuôi ral&p;
+ 80% tre khuyát tt & th nhç ra lOp hQc hôa nhp.
- Duy fri 14/14 phubng trong Qun dat tiêu chd.n PCGDMN tré 5 tuôi.
- 100% tnthng, nhóm tré,
mu giáo dOe 1p hoat dng theo dung quy
djnh; m& phu&ng eO 02 nhOm lOp diEm.
- Xây drng 100% tru&ng, lOp mlm non h?nh phüc, an toàn tnthng hçc,
không dE xay ra djch bnh, ng dOe thçc ph.m. 100% tré duqe an toàn v& thE chAt
và tinh than.
•A
•* ., .,
2. Nhom chi ticu/chi soAyeAdxcii
kiçn
bao dam chatA ltrçrng (soA giao
viên/nhóm, l&p, t5'lê giáo vien mArn non co Mng cao ding tr& ten, t5' i tnrô'ng
mam non dt chuan quoc gia, ty Ic chi ngan sach nha niroc cho GDMN).
2.1. Cong tác xây dmg và nâng cao chAt lixccng d0i ngü:
- 100% các co s& GDMN dam bào s giáo viênlnhóm, lOp theo quy djnh;
- 100% CBQL, GV dat ChuAn nghE nghip tü Khá trO len;
- CBQL, GV, NV là Dàng vién: 45% hiOn dat: 44,1%). Phn dan mi
tnthng kEt nap duqe tü 3 —4 dâng viénlnà.m.
- 100% eáe truàng thvc hin tót cong táe Mi di.râng thtthng xuyên.
- 100% trithng mãm non tE chfrc h0i thi giáo viên day giOi
trithng, cO
giáo viên tham gia thi UVU cAp Qun.
- 100% CBQL, GV, NV thve hiGn tEt Quy tEe üng xà eña can bO, cong
chüc, vien chüe, nguôi lao dng trong cac co quan thuQc thãnh phã Ha N0i. KhOng
có CBQL, GV vi phm dao due nhà giáo.
* ChAt hxqng d01 ngü CBQL:
- Can bo quàn l' co trinh do dào tao trén chuAn: 100% (hiGn dat: 98,4%);
- Can bØ qua ly' cO ehüng clii Mi dtxông v& QLNN: 100% (hiOn dat: 100 %);
- Can bQ quãn ly' có chüng chi Mi du&ng yE QLGD: 100% (hin dat: 98,4%);
- Can bo quãn 1 cO trinh dQ Trung cAp LLCT: 100% (hiGn dat: 100 %);
- CBQL dat trInh dQ ngoai ngfr Bc 2 hoe tuong dtrong tr& len: 100% hiOn
dat 100%);
- CBQL dat Trinh do tin hçc co ban hoc tuong duong tr& len: 100% (hien
dat 100 %);
* ChAt luqng dQi ngU giáo vién các tru&ng MN:
- CV có trinh do dào tao chuAn Lut Giáo due 2019): 80% (hién dat
75,6%), GV cO trInh dO dào tao trén chuAn 60% (hin dat 54,1%);
- GV dat tiinh dO ngoai ng& Bc 2 hoe tuong duong tr& len: 90 % (hin dat: 86 %);
- GV dtirinh do tin hçc colt hoc ttiong duongtth len: 100% (hin dat 77%);
2.2. COng the xây drng, câi tao, nãng cAp co sO vt chAt truông hçc:
- Hoàn thành và dua vào sir ding các dç an tri.ràng hçc: MN Yen S& 0
C3/NT1 (Tháng 8/2020 hoàn thãnh); MN Hoàng LiOt 0 F61NT2 (Tháng 10/2020
lop

9

9

hoàn thãnh); MN Tan Mai (Tháng 11/2020 hoàn thành); MN Sun Ca (Giai dean 2 Tháng 10/2020 hoãn thânh); MN VTnh Hung ô F2/NT3, MN Hoàng Lit - khu
BAng B; MN Thanh Mai - HVT - ODK1.
- Xây drng lai: MN Tu6i Thu.
- Các truäng süa chta, câi tao: MN Hoa Mai, MN Son Ca, MN Dai Kim,
MN Hoa SUa.
2.3. Cong tác xây dung tru&ng chu&n Qu& gia, kMm djnh chAt luqng, chAt
luçing cao.
- Cong nhn mói tru&ng 02 thx&ng chun Quc gia: MN Tan Mai, MN Di
Kim) nang tng s6 triRmg mm non mAin non dat chuAn quc gia len 17/21 truông
dat t5' l 80,9%.
- NAm lice 2020 — 2021: KDCLGD và cong nhn lai CQG müc do 1 d6i vâi
các tru&ng MN 10/10, MN Mai Dng, MN VTn1I Hung; nãng CQG mfrc dQ 2 di
vói trutng MN Tuo'ng Mai (Tháng 11/2020); MN Yen S&, MN Sun Ca và
KDCLGD d6i vâi trtthng MN Hoa H6ng (Thang 4/2020).
- Tip Uje than muu xay d%rng 01 truông chAt luqng eao (MN Tuong Mai),
ph&i dAu trong nàm 2020 hoãn thãnh phé duy San chAt lucing cao cña nha tru&ng.
3. Nhóm chi tiêu/chi s6 v chAt hrqng giáo dijc (tt 1 tré 5 tui hoàn
thãnh chtwng trmnh GDMN, t5 I trë m&m non suy dinh dir&ng).
3.1. ChAt lucing chAin sóc, nuOi throng:
- Nhóm, lOp mAin non duqc hyc 2 bu&/ngày và an ban trá: 100%;
- 100% tré den tru&ng duqc hem tra sue khôe và dãnh giá tinh trang dinh
duO'ng bAng biM d tAng tw&ng cüa t chüc Y th th gioi;
- T5r lé tré suy dith duäng th nhç can: giãm xung duOi 2%;
- Tré suy dinh duäng th thAp côi: giãm xung duOi 2%;
- Giãm t 1 tré SDD xu6ng duOi 2,5%;
- 100% các co s& GDMN có ngu6n nuOc sach, có bp an dü dik kin dam
báo an toãn v sinh th%rc ph6; k cam k& vOi phông Y tá Qun bp an dam báo
diu kin an toãn thvc phAm. Duy tn m& tháng cal tMn xây dung 1 th?e dun m&i
dam bâo 4 thAn thve dun khOng tnüng 1p; 100% các truäng dâ thire hin dua them
mon xâo vào thvc dun cña tré.
- 100% các trtr&ng dat trithng hçc an toãn, phông thóng tai nan thuung tIch.
100% cac co sO không & xay ra tai nan thuung tIch, không cO vi vic mAt an toãn,
djch bnh xày ra.
- 100% các co sO GDMN thvc hin ttt D an Chuong trinh Sita hçc dubng,
dat ti 1 tré mu giáo tham gia dat 95% S len.
3.2. ChAt hrqng giáo dye:
- 100% tré duqc dánh giá theo dung dO tuM. T5' I tré dat chuM phát tri&i: 95%;
- TSr 1 tré 5 tutu hoãn thãnh chuung tnInh GDMN: 100%;
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- 100% các tru&ng dàng k3 áp ding mô hInh, phucing pháp giáo die tiên
tin, thuc hin "D& m&i, sang tao trong day và hçc" (Co hil dáng k35 mo hinh
kern theo).
- 100% eáe tru&ng mkm non thgc hin t6t các ehuyên d: "Xdy dvng tru-àng,
lOp rndmn non hqnh pink"; "Quán trj tnthng rnrn non theo hzthng tr chñ"; "Giáo
dye phát triên tInh cam và náng xa hi cho Ire trong trzeàng mdiii non"; "Ti4p
can hQc qua cho'i va STEAM trong GDMA'; "Xáy dwng tru-?mg mdiii non 14' tré
lam trung tam" (giai do?.n 2); "Quán 55 nuOi du-öng chám sOc giáo dye Ire tgi cc th
mdiii non ngoài cOng lap" (D6i vói eáe co sâ mm non NCL).
- 100% eae trixäng mkm non eó phông hoc góc tii van giáo diie hôa nhp,
thçre hin cong tác h6 thy chuyên mon v giáo diic tré khuyát t3t
3.3. COng táe ngoi khóa, vAn ngh, TDfl:
- 100% các tnxäng tham gia "Ngày hi did thao cña be' e&p Qun;
- 100% cac tru&ng t6 ehüe eho tré hoat dng thàm quan các di tich ljeh sfr
tai Phthng/Quân.
- 100% các trutng tham gia "Ngày ht5i van hOa, thd thao "; Hi thi "Giáo
viên tài nàng duyên dáng ngânh GD&DT qun Hoàng Mai"; "Ngày hOi Van hOa —
The' thao can b, giáo vien, nhán vien ngành GD&DTnám hQc 2020-2021"
3.4. Cong tác truyn thOng, üng diing CN'TT, SKKN:
- 100% cu s& GDIvIN có website, bang tin cOng khai; thvc hin cOng tác
thông tin tuyên truy&n hoat dng và ph6i hqp vói cha mc tré trong cOng tác chAm
soc giáo die dáng quy djnh. Hang tháng m6i trträng mam non có It nhAt 01 bài
cThng tin cO chat lucxng gun dAng trên cong thông tin dien tà cüa Qun hoc website
cüa tnthng, Sä GDDT.
- 100% cac tru&ng thvc hin üng ding CNTT trong sà diing h6 sa, sO sách
dien tà; sü dçing hiu qua các phAn mm h trçi trong cOng tác quãn 1' tnxäng hQc,
1p k6 hoach, theo dôi cM dao, quân 1 ban trâ cüa các don vj cO uy tIn, dirge co
quan cO thám quy&n Sm djnh dà nâng eao chat hrcing quãn 1.

3.5. COng Mc thi dua khen thrâng:
- 70% trithng CL (14 truäng) dat danh hiu Tp S LDfl tiên tMn; 20%
tnthng CL (04 truäng) dat danh hiu Tp SLDXS;
- 70% tnthng CL (14 trir&ng) dat danh hieu trirông tiên tin v S dc S
thao cap Qun và tiên tMn xuAt sAc cap Thành ph6; 15% tru&ng CL (03 trubng) dat
danh hiu xuat sAc v TDTT.
- 70% tnthng CL (15 truäng) dirge cOng nhn "Don 4 thirc hin t6tphong
trâo toàn dan doàn ice? xáy c4rng dth sdng van hOa" cAp Qun;
- 70% can bO, giáo viên, nhân viên dat LDYF, 15% dat CSTE) cAp co sâ.

3.6. Cong tae thanh tra, kiêm tra:
- 100% cáe truäng quãn 1)2 và ehi 4o cong tác thu ehi dung quy djnh, thrc
hin Ba cong khai trong cac ea sä GDMN.
- math tra chuyOn ngành eña Thanh tra Sà GD&DT HaNOi: 01 trithng.
- 100% cáe trutng xây drng K hoach kMm tra nOi bQ, thvc hin kiêm tra
toàn din 30% giáo viên, nhân viên va kiâm tra ehuyên d 100% giáo viên.
- Phông GD&DT kMm tra ehuyên d 100% eáe truông (co k hoach riêng).
C. N}flM vç vA GIAI PHAP CU BAN
I. NIflM VEJ ClUING
Th?e hin Lu4t Giao dye 2019 và các van bàn quy pham pháp lu@; Owe
hin Nghj quy& Dai hOi Dãng bo qun Hoàng Mai Mn thu IV nhiGm k5' 2020 2025. Xây drng chun hóa, hin dai hóa, trithng hçe xanh eho h th6ng trithng, l&p
mAm non qi4n Hoãng Mai. Thve hin dng bo, hieu qua, cti m&i cOng Mc quãn 1)2
quàn trj tru&ng mm non cOng 1p theo hutng tir chü. Nâng cao chat luvng chain
sóc, giáo dic tré, dam báo an toàn th chat và tinh thEn cho tré em mEin non. Chü
cteing, s&n sang üng phó vâi 0th hmnh din bik djch Covid 19 và cáe djch bnh
nguy hiém khac.
H. NflM Vt) CU THE
Chü d nàm hc 2020-202 1 "Xây dyng trtr?rng, 1&p mm non hnh phüc"
1. Nãng cao hiu lye, hiu qua côiig tác quãn 12 giáo dye
1.1. Các ca sâ GDMN th?c hiOn hçc t4p và lam theo tu tu&ng, do due và
phongeaeh 146 Clii Minh; BO quy t&c üng xü trong các ca so GDMN. 100% ea sO
GDMN chap hành quy djnh cü pháp lut, thire hin dung, dü cac van bàn lien
quan 11th we hoat dng GDMN; km gift dày dü, khoa hçc cac van bàn quàn 1)2 chi
dao cUa Ngãnh, cüa dan vj dEy dü, khoa hçc.
1.2. Sau klfi Thãrih ph ban hAnh K hoach 'Phat triM GDMN thành phô Ha NOi
giai do?n 202 1-2025", phông GD&DT tham mini vOi UBND xây dçrng D an, Ké
hoach phát trin GDMN giai doan 2021 - 2025 eüa Qun, triên khai tOl the nhà
trträng và chi dao các nhâ trutng xây drng K hoach phát triM GDMN giai doan
2021 -2025.
100% cae truOng xay dung k hoach chMn lucic phát triM nhà truâng có 5it phé
duyt eüa phông Giao dye vâ Dâo tao, thwc hin Mj mOi sang tao tong hoat dng
ch.5m sóc, giáo due tré. 100% cac tru&ng m&n non thuc hin t& cac chuyên d: "fly
deng trzeO'ng, lop mdm non hgnh phz2c"; "Quán sri tru-ô'ng md,n non theo huthig 4
c/iü"; "Giáo dyc phát triJn tinh thin và k9 náng xä hç51 cho ith trong trwâng mdm
non"; "Tiéio c2n hçc qua c/wi và STEAM trong GDMI'1"; "Xáy c4s-ng trzc&ng md/n non
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i4 Ire lam trung tam" (giai do?n 2); "Quán lj5 nuói dicöng c/thin soc giáo dye Ire tgi
trtc&ng mdm non tic thyc" (D& voi cae truäng mm non Ui thze).
- 100% eác ccx s& GDMN th?e hiOn tát vic sü diing rnçtc tiêu giao due nàm hçe
trong k& hoach giáo due d dánh giá sr phát trin cüa tfmg tré theo hi.rOng dn thve
hiên Quy ch ehuyên mon nàm hçc 2020-202 1 eüa Sâ GD&DT.
1.3. Cáe ccx s& GDIMN ehü dng, sang tao xây dmg eác giài pháp, mO hInh
quàn 1)2 nhm phát tri&i h thng truäng mm non, nhóm tré, 1&p mu giáo dOe 1p
dit ehuk hóa, hin
hóa, trtxông hçe xanh, tao sr khae biêt kh&ng djnh thuong
hiu ch.t luvng GDMN cüa mi ccx sà GDMN.
- Tip tue thvc hin mO hInh k5T cuong quân 1)2 ccx s& GDMN ngoài cong lap:
bin ten, quáng bá; Quy mo so hxcxng tré; Diu kin ccx sà 4t eht, giáo viên, eh
do bào him xã hOi. . . (Theo huz5ng dJn nhifr vy GDMN nàm hçc 2019-2020).Tá
chüc giao ban djnh ks' 01 Mnlqu)2 vói cM eác nhôm tré, lop MGDL trên dja bàn.
Tang ctrbng tráeh nhim theo phãn ep; ph6i hcxp vOi eac phbng ban eó lien quan,
UBN1) 14 phix&ng quàn 1)2, kim tra hoat dng, viOe ehp hành các van bàn quy
pham phap 14t v GDMN và thve hiGn thim vii näni hyc d6i vó'i the ccx sO
GDMN ngoài cong lap, dc bit là cáe nhóm lOp MINDL, kiên quyt dInh chi cac
nhóm tré khOng dam báo di&u kin v CSNDGD tré; thgc hien cOng khai trén cng
Thông tin din tü Q4n, phông GD&DT và tai IJBND các phu&ng dan.h sách cáe
nhóm lOp MNDL dã duqc dip phép trên dja bàn.
- Xây drng mO hInh dim "Tnr&ng, lOp m&m non hanh phüc", tã chüc hn
tap trong toân Qun và trin khai dEn 100% tnxäng, nhóm lOp mkm non trén dja
bàn (Phy lye 2. Djnh hzthng tiéu c/il tru-&ng, lap md,n non hgnh p/uk);
- Xây drng mO hinh quàn 1)2 quàn trj trtr&ng mAm non cOng 1p theo hithng
tr cM, xac dinh sü mOnh, thucxng hieu và có giài phap thvc hiGn dng bO chuyên
nghip v quàn 1)2 quãn trj tnr&ng hçc, khâng djnh nàng lye trách nhiOm ngu&i
dung d&u.
1.4. Can eü quy djnh v hcip tác, &u Ut cña nuOc ngoài trong linh we giáo
due, phông (JD&DT phi hçxp thçrc hin quàn 1)2 hoat dQng dEi vOi tru&ng m&m
non có vn d&u Ut nuOc ngoài, chi dao quàn 1)2 theo dja bàn cOng Mc bào dam an
ninh chInh trj, tr@ ty an toàn xã hOi và cOng tác y tE hçc thrOng. Kjp thOi phát hin
cac truOng mAm non hoat dQng khi chua duqc dip phép.
1.5. EMy m?nh câi each hành chinh, phán cp quàn 1)2 giao quyn tç chü cho
các ccx sO (3DMN. Tang cuOng (ing ding cOng ngh thông tin trong quãn 1)2, diu
hành; triEn khai sfr ding các phAn mm h trq cOng the quàn 1)2, 1p kE hoach, giao
due, bàn tilt cüa the dcxn vj có uy tIn, duqc ccx quan có th.m quyn thãm djnh dE dam
bâo ch&t lucing quàn 1)2.

9
1.6. TrMn khai cae nhiêm vt bão dam nguyen t&e tp trung dan chü, th?c
hin thu chi, cong khai theo qui djnh. Thvc hin cong tác báo cáo, thng ké dinh
kS' thông nhât vâi phàn mm cci sâ dU 1iu ngành và dam báo tin dO thai gian. Ban
giáni hiêu các tnxông chü dng râ goat, bá sung hoàn thiOn Quy ch dan chü tru&ng
hçc, thvc hin nê nép, thutng xuyên, có chAt hrçing Quy ch chuyên mOn, dam bào
cong Ithai, cong bAng, dung quy djnh theo tinh thin 5 rô: i-S ngwài, i-S vic, i-S quy
trItili, i-S trách nhim và i-S hiu qua. Quan tam thvc hiOn Quy ch4 dan chü & các
k5' hyp dinh k5' (Ban giám hiu, HOi dng tru&ng, HOi dàng six phm...), hp thu
gop , ljch tMp dan; qua flp gâ, frao di trc tip nhAm phát huy hiOu qua vic
thvc hiOn Quy ch dan chü trtx&ng bce.
1.7. Trin lthai có hiu qua các phong trào thi dua, cuOc vn dng g&n vói
viOc thvc hin nhim vi nàm hgc. tMp ti,ic phát dng cuOc thi vi& v guong dMn
hInh tiên tin, ngwôi t& — viOc t6t, tao six lan tóa trong ca s& giáo dçic và xã hOi.
Các nhâ truông có nhMu hinh thüc néu guung, khen thubng "giáo vien — nhán vien
tiêu bidu tháng", "giáo viên — nhán vién tiêu bilu nSm" Mi vol nhO'ng cá nhan dat
A
1
A
thanh tich xuat
sac, co nhung vice lam tot,
hanh dqng dçp; gan lien
khen va thrnmg
phü hcip d phong trào thi dua thvc sq tr& thãnh dng lqc thüc dAy, tao sq lan tôa,
xay dqng tp th truäng doân k&, thng phk din hoãn thánh Mt nhim vi.
1.8. Các ca s& GDMN thqc hi4n Mt cOng tác v slit môi tnr&ng, phông
chng dich bnh, dam báo an toãn trixäng hçc; quán tri@, M chfrc tap huAn d
100% dOi ngO nm vftng quy djnh v cong tác phàng djch vâ bMt xfr fri các trithng
hqp có biki hin s6t, ho, khó thà hoc ughi ngä mAc Covid 19 trong tru&ng hc
theo huO'ng dn cüa BO GD&DT, S& GD&DT, UBND quan Hoâng Mai và các ccr
quan quán 1>? chuyên mOn có lien quan.
- Các cci s& GDMN thuàng xuyên, chü dung cp nhat thông tin y M theo quy
djnh nhAni dam bão mOi trixbng an toàn, nguôi iOn, tré mim non phái có sue khôe
bIrth thubng khi dn lam vic va hgc tp ti co s& GDMN. Thqc hin phucxng châm
"4 tai chá', chU dQng chum bi dAy dü eq s& v4t chAt phàng cMng djch; xây dçrng
phucmg
kjch ban thrc hin k hoach giáo dic trong tInh hinh djch bênh khi tré
mAin non phâi nghi hc tii nhà; chU dng các h.mnh thIrc huOng dn cha mc tré phôi
hqp chàm soc giáo dvc tré phü hqp.
2. RI soát, sp xp phát trik mg IuO'i tru*ng, l&p; Du hr cr s& 4t
chAt chuAn hóa, hin d$ hóa
2.1. TMp tue tham muu vOl UBND Qun chuin hOa, hiOn dai hóa mng hthi
tru&ng, lOp mm non theo quan dim Mu Ut t6ng th, h14n dai, tnräng hçc din tü,
hOi nhp qu6c t; khung canh six pham, mOi tnxbng thiên nhiên xanh; Mu Ut thiêt
bj, dó dung, d6 ehai, thMt bj hin di ngoài danh m?c tOi thiOu. Tham nnru vOi
TJBND Quan d xây dqng các tru&ng mim non mOi, cal t40 các trixèng mâm non
•A

an,

A

.

.

L
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eó eq sâ vat ch&t b&ng hoäc eao han tiéu chun mói cüa BO GD&DT: truông hçe
xanh, tang s6 phông ehüc nàng hoat dng chuyên bi@, phuong tin hin dai. Phn
du dam Mo si s trê/nhóm, l&p theo quy djnh Diu 1 tru&ng m&m non.
Ngoâi tâi 1iu, d dung, do thai, thiEt bj t& thMu dã duçie quy djnh trong
danh muc cüa BO GD&DT, cac ca s& GDMN can tang cuäng d dñng, dà thai tr
tao. Lua chon, mua sAm bi sung d6 dung, d6 thai, thit bj hiOn dai; sách, tài 1iu
phü hcrp thve hin chuang trInh GDMN.
2.2. TMp tie tham mini phát tri&n truàng mAm non ngoài cong 1p tai the
khu dO thj mói. Ph6i hqp vôi H0i Phi nü Qun quan tam M trq trang thi& bj cho
nhôm tré, lOp mk giáo dOe 13p.
2.3. Cüng c6, nâng eao chat lucxng pM cp ODIVIN cho tré em 5 tui. Thçrc
hiên cac chInh sách d6i vOi tré m&m non, chInh sáeh t6i v&i giáo viên mam non
quy djnh. Tang t' 1 huy dng trê em 4 tu6i di hge trong diu kiOn dam bào dà th?c
hin pM ep GDMN eho tré em 4 tuôi khi BO GDDT trInh hinh phü phê duy.
Các ca s& GDMN chü dng rà soát, hm tra ea s& vat ch&t, trang thi& bj,
giáo viên eác lOp m&u giáo 5 tu6i dam Mo dü di&u kin thçrc hin Chuang trInh
GDMN eho tré 5 tui.
Tip tue ep nhat só 1iu, thve hiOn Mo cao, khai thác dfr liu PCGDMN cho
tré 5 tui trén h tMng thông tin quán 1' PCGD, xOa mu chü.
2.4. 100% tnthng m&m non trin khai thvc hien rà soát, tr kim djnh chtt
luqng giáo dçie và cac tiêu chu.n ca sO 4t chAt tru&ng hçc theo Thông Pr
19/2018!fl-BGDDT, Thông Ut 13/2020/fl-BGDDT. Các tri.r&ng mm non tç rà
soát tru&c 01 nàm k hoach kim d4nh chAt luçxng vâ cong nhn chuAn quc gia di
vOi cac truàng cong than lai, kjp thai tham muu vOi UBND Qun b trI ngun vn
d&u Ut dà dam bào dat tin do (MN Yen SO, MN San Ca, MN Tuôi Tha, MN Hoa
SUa, MN Thanh trI, MN Trkn PM, MN Hoa Mai, MN Hoa H6ng, MN Giáp Bat).
3. Phát trin, nflng cao chat hrçng di ngfl can ho quãn I và giáo viên
mam non
3.1. Trin khai, hi.r&ng dn các ca sO GDIvIN các vn ban quy ph?m pháp
Mt lien quan dn GDMN. Các ca sO GDMN tuyén truyn trin khai quy djnh mOi
v chuAn trInh dO dào tao theo Luat Giáo dye 2019 den 100% can bO giáo viên nhá
trubng.
HA soát thve trng, xây dtmg k hoach bi duOng, nãng cao chAt luqng dOi
ngU CBQL, GVMN nàm h9c 2020 — 2021 và giai do?n 2020 — 2025; xay dijng 10
trInh nãng t5' 1 giáo viên mAm non dt chuk trInh do dáo tao tu Cao dAng su
phm mAm non S len, phAn dAu cae thrOng mAm non cOng Wp cO tü 80% giáo
vién trO len có trInh do dâo tao trén chuAn.
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100% các ccx s& GDMN dàng k)2 s luqng và l trInh cà giáo vién di hçc
nâng cao trInh dO hoàn thành trong tháng 10/2020). Xây drng quy die khuyn
khich cén bo, giáo vien tham gia tr hçc, tir bi duong náng cao trInh dØ chuyen
môn, tong do có ccx ch M trq kinh phi ci th d6i vâi giáo viên thani gia các lOp
hçc nãng cao trmnh dQ dào t4o, chuyên mon nghi4p vçi, ngoai ngft, tin hpc. Tham
mini sfr diing giáo viên, can bO quàn 1)2 giáo diic tong ccx sâ GDMN chua dáp üng
tHth do chun ducxc dào tao.
3.2. Phbng GD&DT phi hçxp vâi phông N0i vçi d tham mini vâi UBND
Qun kiGn toàn dOi ngü CBQL, giáo vién, nhãn viên các tru&ng mâm non dir s
lucxng, dam bào v chAt lucxng, d6ng bQ v ccx cAu, nâng cao hiu lye, hiu qua
quãn 1)2 nhâ nu&e. Thyc hin xét thàng hang chüe danh ngh nghip và b nhi0m,
xêp lucxng theo hQng chfre dart nghê nghip giao viên mm non lam vic tai tnr&ng
non cOng 1p theo quy djnh.
3.3. EM xu& Qi4n iry clii d?o Dàng üy các Phu&ng, các nhà tru&ng t5ng ci.rông
quãn 1)2 v cong tác Ut tuông, trçng tam là cong tác xây dyng Dàng. Trong it hoc,
mi trithng kM nap duqc Ut 3 — 4 dàng viên/nãni, phn dAu nâng t)2 1 phát tri&n
Dâng viên than cAp lice len 45%.
3.4. TMp tiic thyc hin bi duOng nãng cao nàng lye dan v3n tong giáo dye;
bi du0ng nàng lye chuyên môn, nãng cao So due, trách nhim ngh nghip dáp
frng yêu cu d6i mài cho dOi ngü CBQL, giáo vién mAm non, 5c bit giáo viên tai
các thorn tré, lop mu giáo dOe lap Ut thyc. Khuyn khIch CBQL, giáo viên ty hqc
va khai thác ngu6n tài liGu, hçc liOu ten mang internet.
- Thyc hin nghiêm tüc cong tác Bi duäng thuàng xuyên. Cp nh@t tài lieu
bM thrOng thuèvng xuyên dành cho CBQL và giáo viên tai cèing thông tin din Ut
cM BO GDDT (dia chi https://moet.gov.vn Chuyên myc GDDT - NM giáo và
CBQL giáo dyc).
- Bôi du&ng eho dOi ngU can bQ quàn 1)2, giáo viên, nhân viên các kiên thüc
v pháp lu3t, các quy dirt cM ngành, trach nhim cá nhãn tong viOc xây drng ké
hoach lAm viOc và thyc hin thim vv. Cu các CBQL, giáo viên nOng cM tham dy
các lép bM duông theo các chuyên d cira Sà GD&DT.
Tp hun, bi duo'ng cho CBQL, giáo viên màni non thyc hin phát triên
Chucxng trInh GDMN; dèil mài cOng the sinh hoat chuyOn mOn, tang cu&ng các
hInh thüc theo Cim, khái, t6, thOm; coi trçng bi di.räng 1c näng fliyc hành to
chfrc các hoat dQng chain sOc, giáo dye theo quan dim "lAy tré lAin trung tam".
T5ng cu&ng Mi throng ki& thure va k5 nàng t chfrc CSNDGD lüa tuôi Nhà
tré. Giao nhiem vii cho the tru&ng mãm non cOng 1p th chüc Mi du0ng và hen
$p ti Phuông cho các nhOm, lép MMDL ten dja bàn phubng.
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Th?c hien bM duUng theo thu cAu cho dOi ngU thuOc dja bàn: chuyên d
"Xây drng trithng, 1&p mm non h?nh phüc"; "Quàn trj truông mm non theo
huóng tir chü"; "Giáo dic phát trin tlth cam va k5 nàng xa hØi cho tré trong
tnz&ng mrn non"; "Quàn 1 nuôi duäng chàm soc giáo diic tré tai truông mâm non
tu thic"; "Tip cn bce qua thai và STEAM trong GDMN". T chfrc giao h.ru,
kin $p, trao di kinh nghim quãn trj truäng hçc, xây drng môi truäng giáo dic,
di mOi sang tao trong t6 chüc các hoat dng chain sóc, nuôi duäng, giáo dcc gifta
các ccx sà GDMN trong và ngoài Qu3n nhâm nâng cao hiu qua quãn 1, ch.t
hxqng CSGD, tMp cn 4n diing phuong pháp giáo d%lc tiên tiên.
3.5. Thijc hin nghiêm tUe dánh giá giáo viên mm non theo Chun ngh
nghip vâ dánh giá can bQ quãn 1 theo Chun hiu truàng ccx s& giáo dye mm non.
3.6. T chüc phong trào thi dua "Di mài, sang tao tong dy và hçc", "Nhà
giáo Hoâng Mai tam huyt sang tao", lam dà dung dy hyc tç lam, xây dirng giáo
an din tü. Xãy dirng ká hoach và clii 4o, th chfrc hiu qua HOi thi giáo viên dy
giOi; HOi thi giáo viên tâi nàng duyên dáng.
3.7. Toàn cp hçc mAm non nghiêm tUe thvc hin mOt sé yêu cu chung di
vOi dti ngü v& n& nip, k5 cucmg, van hóa frng xü tong tru&ng hçc: trang phiic,
d6ng phvc; Bik ten theo vj trI viec lam; Phong cách, giao tip üng xü van boa.
4. Nâng cao chat hryng hoyt dng chàm sóe, giáo dye tré
4.1. Dam bâo an toàn v S chat và tinh than; Náng cao chat luqng nuôi
duäng và chàm sOc sUe khoê cUa tré
- Hiu tru&ng nhà trtthng, chU lép mam non dQc 13p tu thic và các cá nhân
cO lien quan, chju trách nhiem truOc pháp 14t khi d xáy ra vi vic lien quan dEn
vi pham 4° dUe nhà giáo hoc mat an toàn eUa tré.
- Thuäng xuyên kim tra, râ soát phat hin yEu tá, nguy ccx gay m& an toàn cho
tré, kjp thai khAc ph?c, ph.n dau dam bào 100% ccx s& GDMN xay cIting twang hçc
an toàn, phOng, chEng tai n?n, thucxng tIch, bao hành tie tong ccx s& GDMN.
- Duy trI 100% bEp an dU dik kin tai các truông mm non; Phãn Mu 100%
bEp an dU dMu hen tai cac lop mkm non dOe lap tu thvc. Thvc hien nghiém các
di&u hen an toàn thrc pham theo quy djth. Tang cu&ng sv giám sat cUa cha mc tie
trong cong tác ye sixth an toàn thvc ph&n, không dE xáy ra ng dOe thçrc ph.m
tong các ccx sâ GDMN. Nghiêm cm vi ph?m khku phan an cUa tie duói mci hmnh thUc.
- Xây dmg chE d an Nhà tie, Mu giáo; khAu phn an cho trê can d&, da dung.
Cong khai thçc don, thu clii trén bang thông tin, tang website... TiEp tiic thtrc hien aM
mâi t clirc boat dng an, ngU cho tie. co các boat dng can thiep, diEu chinh chE d
an giâm t 1 tré SDD thE nhç can, th.p cM, thüa can, béo phi.
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- Tiêp tiie tuyên truyàn, quári trit thvc hin S an sa hçc duäng. Tré mm
non bAt du u6ng süa hçc duông tü ngày 07/9/2020 dn h& ngày 31/12/2020.
4.2. Phát trin chixcxng trInh giáo die nhà tnrbng; D& mâi hoat dng chàm
soc, giáo djc tré mâm non
- Tiêp t%le th?c hin giai doan 2 ehuyên d& "fly dyng tru'àng indm non My
tré Mm trung tam" theo chi dao ala Bô GD&DT và thçre hiOn chü d trcng tam
näm hoc 2020-2021 cp hçc mm non Ha N! "Xáy dyng trw&ng, lop md,n non
hgnh phüc ".
- Khuyn khIch xay dmg phát tiin Chtrcxng trInh giáo dye nhà tri.rông. EMi
mói th ehüe cac hoat dQng giáo dcc "bce thông qua trái nghim", giáo viên là
ngixäi djnh huong, gcxi ma, tao diu kiin, eci h0i cho tré boat dQng tIeh cue, bOc 10
kinh nghi0m bàn than, tkr hçc thông qua eáe boat dung khám phá, trãi nghiem thve
t, thue hàrih, thi nghiêm, thu thâp thông tin, thuyát trmnh... vâi nhóm, eá nhãn tré.
Tang euèng eho tré khám phá thiên nhiên, boat dng tai eáe phông ehüc náng.
- ling dyng phuong pháp giáo dye STEAM vâ Montessori trong các hoat
dng: lthám phá, lam quen vâi toán, tao hinh, hoat dQng choi góc, rên 1uyn k
nàng tr phye vçi, k n5ng sang.... M6i tm&ng mm non b6 trI It nhât mOt phông
(hoc khu we) boat dng 1mg dyng phuxing pháp giáo dyc tiên tin; mM kh& xây
dçng mØt lép dMm v 1mg dyng phucing pháp giáo dye tién tin và trin khai xay
dmg niôi tnrbng, üng dung phirong pháp giáo dye tiên tin vào boat dQng phü hçxp
tai di eã cae I&p. Phát buy sang tao, d6i mâi ala giáo viên, tao hung thu eho trê
bce tp ehun bj tâni Svào lép 1.
- Hçc k5' II nAm bce 2020-2021, thçe hiOn dy tài 1iu "Giáo dye nêp song
thanh ijeb, van minh" cho tré mâu giáo 5-6 tuôi trong the co sà GDMN.
- Tang cixàng cong tae quàn 1y dam bào eMt hrqng, hiu qua eho tré lam
quen tMng Anti. Thixc hién tót cae yêu ck dirge quy djnh t?i Thông Ut ban hãnh
Cirnong trinh lam quen vol ngoi ngft ting Anh) dành eho tré em mu giáo. Nâng
eao cMt luccng tã ehüc cáe boat dng lien kát giáo dye ngoi khóa, liru giU day dü
so lien k&.
- Thve hiOn giáo dye bOa nl4p eho tré khuyt và eh d ehInh sáeh eho
giáo viên day tré khuy& theo quy djnh.
- COng tác xãy dy'ng dim:
+ Mo birth truOng, lOp màm non h?rih phüe tai tru&ng mm non cong l.p:
Truông mm non Yen SO, Tru&ng mm non 10/10.
+ Mo bItt quãn 1? quãn trj tru&ng mAm non cOng 1p theo hithng tr eM:
Ththng mm non Giáp Bat.

A

14

+ Quãn 1)2 nuôi duäng - v sinh an toàn thvc phm: Traông mm non Mai DQng,
tru&ng mm non Scm Ca.
+ TIJ'ng dung cong ngh thông tin và quân 1)2 t?i trubng m&m non tu thçic:
Truäng mãm non U'óc Ma Nhô.
+ Cong tác phông tránh tai nn thuong tIch: Trubng mAin non Vinh Hung,
Truông mAm non LTn1I Nam
+ Xây drng môi tru&ng giáo dçtc 1y tré iS trung tam di vói trixàng có quy
mO nhô, ccx sO lé: Truông mAin non BInh Minh, Tru&ng mAm non Di Kim.
+ Ung dung phuong pháp giáo dçtc tiên tin: MN Tuong Mai.
+ Tãi 1iu "Giáo ch1ic np sng thanh ljch, van minh" cho trO mu giáo 5 — 6
tu&: Tru&ng mAm non Tu6i Thu.
+ COng tac quãn 1)2 nhóm tré, lOp MNDL: 02 nhóm, 16p/phuông.
5. Dy manh cong tác truyM thOng, xa Wj hóa và hQi nhp quc t
- Tip tic lam tht cOng tác pM bin ki& thüc nuôi dy tré cho các bc cha
mc, cong d6ng Va tuyén truy&n v di mOi GDMN. DÀy manh cac hoat dng
truy&n thông, quán trit sau s&c cac chü tnrang, chInh sách cüa Dãng, Nhà rnthc,
ChInh pith va B GDDT v d6i mói và phát trin GDMN.
- Thirc hin t& cOng tác truyn thOng, cong tác dan 411 trong giáo dye d
cha mc hçc sinh, nguäi dan hMu va chia sé, tIch crc tham gia các hoat dng cüa
nhâ trithng.
- Ph6i hcxp vó'i ccx quan thông tAn, báo chi truyAn thông v GDMN, tOn vinh
tAm guung dMn hInh có nhiu dóng gop phát trMn GDMN qun Hoàng Mai va
GDMN TM dO.
- Tang cu&ng các bin pháp tuyên truyn dn các bc eha mc tré v cOng tác
phông chng dich bnh; ch dO dinh du&ng can d& hqp 1)2 giüp tré phát triên v th
chAt; ph6i hcxp vOi gia dinh xây dçrng ch dO dinh thx&ng, vn dQng hqp 1)2 d& voi
tré suy dinh thrOng và tré thüa can, béo phi.
- Phát huy hiu qua các hoat dQng cüa HOi Cha mc hyc sinh trong các hoat
dQng cña tnthng
- 100% truông mm non có website, bang tin; thrc hin tát và nâng cao chAt
luang góc tuyên truyn tai cac nhóm, lOp dam Mo phong pM v& nOi dung, hAp dk
v hmnh thfrc. Xây dgng JC hoch tuyén truyn cy th cho tirng tháng/hQc k5'/nàm
hçc. CM dng râ soát, lam mOi website nhà tri.r&ng: fly drng kho hçc lieu din tü,
üng dyng cac phAn mm dy hçc online tIch hcxp trên website; cp n14t thuäng
xuyên thông tin v các k hoach, bài viM tuyén truyn, cac hoat dng chàm soc
giáo dye toãn dien cüa tnr&ng va cüa Ngành, diu kin chAt luqng ccx sO vt chAt,
hoat dØng chàm soc giáo dye tré, thvc dun; xây drng video huOng dn phy huynh
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chain soc, nuoi dixäng va vui chcii cüng con tai nhà; thành 1p các chuyên
muc"Nguti tót vic t6t", "Góc cha mc"... Khuy&i khIch các ccx sä GDMN cM tMn,
d& mói hmnh thfrc truyk thông quãng bá hinh ãnh khng djnh thuang hiu.
- Thu&ng xuyên b61 dwäng cho CBQL, giáo viên, nhân vién ye kiên thfrc vá
k5 nàng tuyên truyn, giao tip vôi cha mc hçc sinh. Du tu kinh phi, trang thi&t bj,
phucxng tin phvc vii hiu qua cong tác tuyên truyn v GDMN.
- TMp tijc tuyên truy&n S an süa hçc du&ng theo chInh sách cho tré em ho
nghèo, can nghèo, gia d'mh chInh sách duqc mik phi; tré em dai trà thrçxc ngãn
sach Thành ph6 h trçr 30%, doanh nghip h trq 23%, cha mc tré dóng gop 47%.
Tuyên truy&n chá dO dinh duäng can Mi giüp tré phát trin th ch.t; Ph& hcxp vOi
gia dinh xây dirng th dO dinh dang, vn dng Mi v&i tré suy dinh duàng và tré
thüa can, béo phi.
- Tao diu kin M các hG th6ng giáo dic, các t6 chüc, cá nhãn dâu tu lihh we
giáo dyc, thixc hin tót cong tác xA hOi hOa, hOi nh8p qu6c té, nâng cao cMt luqng
GDMN qun Hoàng Mai và Thu dO.
- Khu>4n khIch hcip Mc, chia sé kinh nghim hoat dng chàm sOc, giáo dic
tré mErn non gifta các ccx so GDMN vOl các t6 chüc qu6c t6; tAng cu&ng các boat
dng giao hat, hçc tp kinh nghim giUa các trix&ng v6n dEu tix nuOc ngoâi và
tnr&ng rnm non Vi@ Nam.
D. TO CIItC THTC 114N
I. Tin d thyc hien Phu 4w KI hoçch cong tác tháng - cAp hçc mm non
namhpc2020-2021)

IL Phân cong thyc hin
1. T nghip vy mãm non
- Can cü vào k hoach nam hçc cüa phông GD&DT va cüa cp hçc mm non,
mi cá nhân xây drng ká hoach va t6 chüc thvc hin theo tun, tháng, lice k5', nAni hçc.
Dánh gia k& qua thvc hin nhim viii theo théng, hçc k5' và tng k& nàm hoc.
- Ph6i hqp chat che vOl các thãnh viên trong tè nghip vçt va phông GD&DT
hoàn thành t6t nhim vi nAm hçc. Chju trach nhim quân 12, chi dao chuyên mon
theo dja bàn duqc phân cOng.
2. }.Mi vt5j các cy s& mAm non trên dja bàn Qun
- Can cü vào các van bàn huOng dn thvc hin nhim vij nàm hçc 2020 - 2021
cüa BO GD&DT, SO GD&DT Ha nOi, phông GD&DT Qun, Hiu truOng các
tnr&ng mm non, chü lap mAm non dOe 13p tu thvc xây drng hoach trin khai,
báo cáo phOng GD&DT phê duy@.
Trong qua trIth thixc hiên, n6u có khO khän, vuOng mac, can báo cáo kjp
thai v phông GD&DT (qua tá nghip vy rndm non) d duqc huOng dan. Phông
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GD&DT kim tra, dánh giá xp loai thi dna eac dun vi theo ehi tiêu thi dna và
nhiem vii nàm bce.
Trén day là K hoach thvc hin nhiem vtz nàm hçc 2020-202 1 e&p hgc Mâm non,
ngành Giáo die và Dào tao qi4n Hoàng Mai. Phông GD&DT dà nghj các eq
GDMN trén dja bàn Qun nghiém the tri&i khai th?e hin .7.
No'i nhOn:
- Die Trn Qu Thai - PCT UBND Quãn (EM b/c);
- Die Inning phOng GD&DT (D b/c);
- UBND the Pinning (EM phih);
-C*'CSGDMNtrêndiabanQuántDàth);
- Urn: 16 MN; VT.

KT TRU'UNG PHONG
PHO TRUUNG PHONG
P90
GIAO DUO
DAD LA
AAt1'

Tnrorng Thu Ha
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L!CH CONG TAC
Cp hyc Mãm non, qun bang Mai - Nãm hçc 2020 -2021
(Kern theo 1(4 hogch thur hiS nhié,n vu nàm hew 2020 - 2021, cap m,n non)
Th&i
gian
Thang
8/2020

NQI dung
- Xây dirng Dv tháo cáe van bàn chi dao nàm bye 2020-2021: Hu&ng
dan thve hin thim v',i GDMN; Ljch tflnh boat dOng chuyén môn;
I-hông dk thçre hin qui ch ehuyén môn; K hoach kin t3p.
- KMm tra thvc hin cong tác phông djch Covid-19, ehuAn bj khai giàng
nàm hyc trong diu hen phàng eháng djeh; KMm djnh ch& lucxng, tu
v&i trithng chun Quc gia (CQG).
- Huông dLi cong tác chuAn bj khai giáng nAm hyc 2020-2021 và cong
tác thu chi.
- Xây drng K beach giao chi tiêu tuyn slit d61 vOl the lop m&xn non
dOc lap tir thvc.
- Ph6i hqp vOl UBND các phu?sng kim tra ep phép thành lQp các lOp
mAm non doe 1p Ut tine.
- Rà soát, t6ng hqp than sv giáo viên, than viên cho nàm hyc mOi, báo
cao UBND Quan phe duyct chu trucing ky tiep, ky mm HDLD.
- Chi dao các tnrông Khai giãng, 6n djnh nn np cáe trisàng mm non.
- Thani dv trrc tuyn HØi nghj tng kt nãm hyc 2019-2020, trin khai
nhim vi nan lice 2020-2021, huOng dn thvc hin qui c1i ehuyên mon.
- CM dao các nhà tnräng t6 chüc Sr kin "Be vui Tt Trung thu".
- Xây d%rng các vAn bàn chi dao nAm hyc 2020 - 2021: K beach thvc
hiên nhiêm vu nan hyc 2020 - 2021 cp MN; K beach kiêm tra eác ecc
sO GDMN ngoài cong 14p nAm hyc 2020 - 2021; K4 hoach bi throng
chuyên niOn; K beach bi di.räng dQi ngU, K hoach kiêm tra eüa
phàng GD&DT;
- T6 chüe HOI ng hixbng dk, cM dao các thà tri.r&ng xây dtmg Kê
beach nAn hyc, K hoach kMm tra nOi bØ, K beach giáo di1ie, K hoach
chAin sOc nuôi thrOng, b6i dutng chuyén mOn, K hoch ehuyên d&.
nAn hyc 2020-2021 gui v PGD duyt.
- T6 ehüe HOi nghj t6ng k& nAn hyc 2019-2020, trin khai nhim vi
nAn bye 2020- 2021 16ng ghép nQi dung Táng k& thve hin Ké beach
143 v "Phét trin GDMN Ha NOi dn nan 2020", t6ng kát ehuyén d
Xây d%rng truäng mãm non My tré lam trung tam giai do@n 2016 - 2020.
- Xây dipg ljch Khâo sat các truông mm non, cáe thOrn tré, lOp mu
A

Tháng
9/2020

A

A

7
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giáo dOe 13p lam dim c&p Qu.n Mm hyc 2020-2021.
- Diu tra, vào s lieu diu tra PCGDI'4 tré 5 tuM váo phãn mm; Rà
soát, kim tra s liGu Mu vào pM cp näm 2020.
- Tip tic rà soát cong tao Kim djnh chat luçrng, cong nhQn truäng
CQG cho cáo tru&ng: MN 10/10, MN Mai Dng, MN VTnh Hung, MN
Dai Kim, MN Trnmg Mai, MN Tan Mai. Gui báo cáo t%r dánh giá len
SGD&DT.
- Chi do trin khai thtje Men D an Chuong trInh Sfta hyc ththng cho
bye sixth mu giáo nàm bye 2020 - 2021 d& vôi cáo lap mm non dØc
lap chua trin khai.
- CM dao cáo truäng trMn khai nhiem vi Mm hyc 2020-2021, quy chE
chuyên môn, thông qua cáo tiêu ehI thi dua ep hyc mm non.
- Chi dao cáo tnx&ng hoàn thành ha so thu ehi Quy eh chi tiêu nOi bO;
ph& hyp vói phông TC-KH thm djnh; tham muu UBND Qun phê
duyt KH thu chi nam bye 2020-2021;
- Huâng dn h6 so thvc hiOn Chuong trInb eho tré lam quen ting Anh.
Kim tra, duyt ha so và cáo diau kiOn CSVC t ehüc lien kát thve hien
Chucing trInh eho tré LQ Ti&g Anh, nàng khMu cüa cáo truông MN.
- Chi dao cáo tru&ng tã chüc HOi nghj Can bo viên chüc (theo K hoach
cüa PGD)
- Chi dao các tru&ng và cáo co sb thve hien chuong trmnh Giáo dic MAm
non theo hiró'ng dn cüa SGD bAt Mu tir ngày 14/9/2020 tun 1/9/2020
rèn nn nip, 1c näng cho tré).
- KMm tra cáo trixàng MN COng ip va Ut thxe theo ká hoeh và dOt xuk
- Chi dao cáo truäng can, do (tuAn 3 tháng 9); tang hyp két qua vào s'
sue khOe và s theo dôi eh&t luqng. Chi do các tnr&ng M chüc khám
sue khôe cho hyc sixth; khám sue khoè cho CB, GV, NV.
- Huàng dk cOng tao th6ng kê, báo cáo; v5n bàn huó'ng d.n cáo HQi thi
cAp bye MN.
- Ta chüc Mi throng chuyên mOn tai Qun.
- To chüc hyp giao ban ehuyên mon giáo dxc và nuOi du&ng cáo tnr&ng
Sm non, hu&g dn dánh giá tré näm hyc 2020-2021.
- Rà soát d nghj thi dua cá nhàn näm bye 20 19-2020 và CM So cpm
thi dua hyp Mu Mm hyc 2020-202 1
- Ta chüc Tang k& cOng tao y th tru&ng bye Mm bye 2019 - 2020, Sn
khai K hoach y t bye duông Mm 2020-2021.
Tháng - Chi 50 cáo co sâ GDMN th ehüc cáo hot dng GD k5 niem ngáy
10/2020 giâi phOng Thu dO 10/10; ngày thành 1p H0i Lien Mep phiz nEt Vi@
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Nam 20/10 nlnr: thi quy ch CSND, phông tránh tai nan thuong tIch cho
tré,...
- CM dao các tru&ng t6 chfrc HQi nghj can bQ viên chfrc.
- BA soát thng ké, báo cáo s6 lieu GDMN, h6 sa ph6 cp GDMN cho
tré em nAm tui nAn 2020;
- Tham gia ki&i t4p quân 1 nuoi duâng-VSAflP cp Thánh pM tai
Tru&ng màm non Dng Xá, huyi Gia LAn.
- Tham gia kMn t3p phông cMng tai nan thwmg tIch c&p Thành pM tai
Tru&ng Màm non Rca Mi Qun Ba DInh.
- Tham gia kién tp üng ding CNn, cong tác quãn 1 kh& ngoâi cong
1ap cap Thanh pho.
A

Tháng
11/2020

- Kiêm tra thvc hin qui ch chuyên mOn, thim vi Mm bce; Kiêm
djnh ch&t hzçxng, cOng nhn truông CQG; KMm tra xây dung mOi tri.thng
su ph?ln, an toãn truèng hoc, hoat dng dku Mm he tai cáe cc sâ
GDMN.
- Kiêm tra thu, chi dAu Mm hoc; kMm tra, dánh giá cOng taG M duông
thuàng xuyên cho CBQL,GV cac trir&ng màm non, tng hqp kát qua d
xu& c&p chthig cM theo quy djnh.
- Kiêm tra thvc hin QCCM các tru&ng MN COng 1p vá tu thvc theo ké
hoach va dot xut.
- Xây d%rng huóng dn thi GVG, NyU nAn hc 2020-202 1.
- CM dao các truäng phát dng hOi thi GV, NV giOi cp Tru&ng.
- Chi dao hçp giao ban 1n thu I ciim thi dua s 11,12. Tp hcip dàng k)2
danh hiêu thi dua nAn hçc 2020- 2021.
- T chüc Bi duong chuyén mOn nAm hçc 2020 - 2021 cho dOi ngfl
CBQL, GV, NV trong các ci s& GDMN.
- Tip tic duy trI, n djnh n& np k5' cuong trong nhà tru&ng.
- Tè1 chirc "U tuyên ducing khen thu&ng" và K5' nim ngày 20/11. Chi
dao các tru&ng tó chüc các boat dng giáo dic k5 niGm ngày nhá giáo
Vit Nan 20/11.
- [Mn doãn kMm djnh ch& luçing, cong nhin tnthng am non dat CQG
cac trutng: MN 10/10, MN Mai DQng, MN Vinh Hung, MN Dai Kim,
MN Tuang Mai, MN Tan Mai.
- Than gia tp hu&i cong tác pM 4p GDMN cho tré 5 tuti.
- Ki&n $p mO hinh trithng, lép main non hnh phUe tai truang mAm non
cOng ip.
- T6 chüc day thI dim Tài lieu GD thanh ch vAn minh cho trê 5-6 tuôi
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Ha Nôi

Tháng
12/2020

sau th.m djnh (nu duçie phân công);

- Kim tra thvc hin QCCM các trtthng MN Cong 1p va Ut thçic theo k
hoach và dOt xut.
- Khai mac hOi thi GVG, NVG cp Qun Mm hqc 2020-2021. Ch.m thi
GVG cp Qun.
- T chüc h9p giao ban các nhóm, lOp Ut thjc.
- Giao ban chuyén mon giUa Hçc kSi I tai tru&ng mâm non Thong Mai.
- Tip tic duy trI, n djnh n np k5' cucmg trong nhà tru&ng.
- Don doân kim tra cOng nh8n qun huyn thj xä dat chun pM cp
GDMN cho tré 5 tuM; Ki&m tra thçc hin qui thá chuyên mOn, mO hinh
phông ch6ng suy dinh duông; kim tra phông chng djch bnh.
- Tham gia lOp tp huAn giáo viên sü ding Tài 1iu GD thanh ljch van
minh cho tré 5-6 tu&;
- Chi dao the co sO GDMN xay dçmg K hoach phát trin GDMN giai
doan 202 1-2025 tai nhà trubng.
- Kim tra thvc hin qui chE chuyên môn, mO hInh phông chng suy
dinh thrOng; kim tra phông eh6ng djch bGnh;
- Tp hcip báo cáo, s 1iu thng ké he k5' I cüa cáe tri.r&ng và gui SO GD &
DT.
- Chi dao eac tnzOng t chüc the hoat dng GD ks' nim ngày thành 1p
QDNDVN 22/12.
- Tham gia Mi thrOng ehuyén mOn do SGD th ehfre
- T ehüe Mi duo'ng ehuyén d tai Qun theo K hoach
- KMm tra cáe truOng MN Cong 1p và Ut thve theo ká hoeh vâ dOt
xuât
- Chi dao eáe trtthng t kMm tra, dánh giá chat 1ucxng hçe ks' I
- Tip tic chrn thi thçrc hânh GVG ep Qun.
- T6 ehüe h9p giao ban các nhOm, lOp Ut thic
- Các triràng t ehüc can do tré Mn 2, tng hqp k& qua vâo s süc khOe
và s cht luçing (Tuàn 3 tháng 12).
- Ti&p tvc duy trl, 6n djnh n np k5' ewing trong nhà tru&ng.

Tháng
1,2/2021 - So kát hçc k5' I nam hçc 2020-2021.
- Kim tra th?c hin qui ch chuyên mOn, thim
sO GDMN.

ti nàm

hyc ti cáo co

- Tham gia hoat dQng cau lao bo cáo $p thá xutt s.c thãnh pM (Dc
kin)
- Chi 4° cáo tru&ng h9p PHHS; th chUc so kãt h9c k5' I nan hçc 2020-
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Tháng
3/2021

Tháng
4/2021

2021.
- CM dao tuyên truyn phàng chOng djch beth màa xuãn.
- TO chüc bOi thr&ng, kin $p chuyên d thea ká hoach
- Kiêm tra thvc hien QCDC cac tru&ng MN Cong Ip và Pr thpc theo k
hoach vâ dQt xuât
- CM dao cim thi dua sa kM hçc k5' I nàm bce 2020-2021.
- Xây drng k hoach phát triên tru&ng ehu&i QuOc gia Mm 2021 và tO
chfre kim tra, rà soát tai Qun.
- Phát dng phong trào thi dua "Mimg Dàng - Müng Xuân".
- Nghi TOt Am ljeh; kirn tra tru&ng m&m non trtrâc vâ san nghi TM.
- TiOp tiic duy tn, On djnh n nOp k5 ewing trong nhâ tri.r&ng.
- KiOm tra Pr vn xay drng trtzbng rnkrn non dat CQG; kiOm djnh ehtt
luqng, cong nhn trubng CQG.
- KiOm tra thvc hin qui chO chuyên rnOn, nhirn vi Mm hçc.
- Kiêm tra cong tác y tO hc dtthng các truäng.
- Thvc hin tâi 1iu giáo dye nOp sOng thanh ljch vAn minh cho tré 5-6
tuOi.
- CM dao cac trixbng tO chirc cáe ho$ dng chào mirng ngày QuOc t
Phu nft 8-3.
- TO chüe kiOn tp cac tiM day giOi tiêu biOu tai Qun.
- TO chirc cac boat dQng thin nguy4n theo 1(0 hoach.
- TO chüc hçp giao ban các thorn, lap Pr thyc
- TMp tyc duy tn, On djnh nO nOp k5 owing trong thâ tru&ng.
- KiOm tra vic thic hin qui th0 ehuyên mOn, nhim vi nAm hpc; kiOm
tra thi dua; lciêm tra, Pr v.n CQG; kiOrn djnh eh.t hrcrng, cOng nl4n
triräng CQG.
- Huâng dk boat dng he 2021; xây dirng kO hoach bOi duàng he 2021.
- KiOm tra thvc hin 1(0 hoach phát triOn ODIvIN giai doan 2021-2025
tai cáo ccx sà GDMN.
- Chi dao tuyén truyOn phOng chOng djch beth và cáo bnh giao müa
nhir tai mill hong, tiêu hoá, thug d8u, chãn tay ming....
- TO chüc BDCM, MOn $p chuyén dO theo kO hoach.
- TO chirc phong trao thi dua chão müng ngày 30/4; 1/5 và 19/5.
- KiOrn tra thi dna các tru&ng (Thea KO hoach)
- Ph6i hçcp voi phong VAn hôa vá Thông tin dánh giá, xét duyt tru&ng
Tiên tiOn cp Qun và tru&ng Tiên tiOn Xuât s&e V0 TDfl cap Thãnh
phO Mm bce 2020-2021.
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- T3p hcxp h SQ thi dna cüa cáo truâng. Chun bj don Sâ GD & DT xét
thi dua tp thã lao dng xuát s&c Cp Thành pM.
- Cáo truông t chüc can do tré 1&n 3; t chfrc khám sue khOe cho hçc
sith lan 2; thng hcip kk qua vao s ch&t hrcing va s sue khOe (Tu&n 2, 3
tháng 4)
- Tp hçxp báo cáo th6ng kê.
- Cáo tnthng dOn doân kim tra cong than tnthng hge an toán, phông
ehSng tai nan thucing tIch càa Quan.
Tháng - Tip tçic duy trI, n djnh n np k5' cucing trong nhà tru&ng.
5/2021 - Kim djth chit hxqng, cOng than truông CQG; KMm tra thi dua tp
th xu& sAc và cáo don vj khen cao.
- CM dao thng kát nàm hçc 2020-2021; theo doi th chüc bE giáng näm
h9c.
- KiEm tra thvc hien KE hoach phát triEn GDMN giai doan 2021-2025
tai cáo cci s& GDMN.
- T3p hcip báo cáo, tMng ké nAm hçc cüa Quan và cáo trtthng mm non
true thuOc, hoãn thành báo cáo, thng ké nam h90, báo cáo thi dua cüa
S& GDDT.
- Duyt SKXN vá tap hqp cáo dath hiu thi dna cp Qun.
- Chi dao cim thi dna hyp t6ng kM nàm hçc 2020-2021.
- Chi dao cáo co s& GDMN hoàn thin chuong trith vâ dánh giá ch&
hrcing tré.
- Chi dao cáo trubng mm non t chüc hçp phii huyth cu& nàm; th
chüc tng kM nãm hqc 2020-2021.
- Rithng dLi boat dng he vá cong tao tuyEn sith nàm hçc 2021-2022.
- Tp hap báo cáo th6ng kê cuEü nàm. Baa cáo t6ng kM nam hoc, báo
cáo thvc hin chuong trmnh Giáo dye MAm non mâi.
- Báo cáo thng kM cAp hçc nØp Sà Giáo dye.
- Don doàn KiEm tra thi dua Tap th XuAt sAc va cáo don vi khen cao
cüa Sâ GD&DT
- Xây drng U hoach bi duang he 2021.
- Chi dao cáo tru&ng nOp icE hoach th chüc boat dng he; tng hqp H
so trIth lath dao Quan phê duy thu ehi he 2021.
- TE chüe hgp giao ban cáo thOrn, lOp hr thyc
Tháng - Xét duy danh hiu thi dua cáo cAp. Xét duyt sang kiEn kinh nghim
6,7/2021 cüa cAp hc mâm non.
- KiEm tra hoat dng he cUa cáo truông mm non.
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- Than dv b6i dräng thuo'ng xuyen cp Thãnh phá; th chüc bi dixông
thuäng xuyên cüa Qun.
- T chüc HOi nghj tri&n khai thim vii näm hçc 2021- 2022.!.
- CM dao eác tru&ng mm non rà soát, eâi to sàa cha CSVC tnxäng
hgc chun bj các diu kin cho nam hçc m&i.
- Chi dao các trutng can do tré tháng 8/2021; tng hcxp kM qua vào s
the khóe vâ s6 theo doi chAt hxqng.!.

