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Thực hiện kế hoạch tháng 5 năm 2018, Phòng GD&ĐT thành lập đoàn thẩm
định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non, đánh giá chuyên đề
“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích”, kế hoạch cụ thể như sau:
I. Mục đích:
Trên cơ sở kết quả đánh giá trẻ cuối mỗi độ tuổi của trường mầm non theo
Thông tư 28/TT-BGD ĐT về việc ban hành chương trình giáo dục mầm non, đoàn
kiểm tra có trách nhiệm thẩm định kết quả chăm sóc giáo dục trẻ cuối năm học;
đánh giá chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng
trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích”. Trên cơ sở đó có giải pháp
tư vấn nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đảm
bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
II. Lịch thẩm định:
Ngày

Thời gian
Đoàn 1
Đoàn 2
Từ 7h30’- 11h30’ MN Thanh Lộc
MN Nga Lộc
16/5/2018
Từ 14h00’-17h30’ MN Vượng Lộc
MN Trường Lộc
Từ 7h30’- 11h30’ MN Sơn Lộc
MN Hoa Hồng
17/5/2018
Từ 14h00’-17h30’ MN Quang Lộc
MN Tùng Lộc
Từ 7h30’- 11h30’ MN Thiên Lộc
MN Xuân Lộc
18/5/2018
Từ 14h00’-17h30’ MN Đồng Lộc
MN Thượng Lộc
(Thời gian thẩm định có thể thay đổi, đoàn sẽ thông báo sau (nếu có); các
đơn vị còn lại Phòng sẽ tổ chức thẩm định vào đợt 2)
III. Phân công nhiệm vụ:
* Đoàn 1:
1. Đ/c Phạm Quốc Đạt
- Phó trưởng phòng – Giám sát đoàn 1
2. Đ/c Trần Thị Tịnh
- HT MN Song Lộc – Trưởng đoàn
3. Đ/c Bùi Thị Hào
- P Hiệu trưởng MN Tiến Lộc
4. Đ/c Nguyễn Thị Hương
- Nhân viên y tế MN Yên Lộc

* Đoàn 2:
5. Đ/c Hoàng Thị Thu Hà
6. Đ/c Hoàng Thị Khiêm
7. Đ/c Nguyễn Thị Hà
8. Đ/c Nguyễn Thị Thảo

- Chuyên viên
- Giám sát đoàn 2
- HT MN Trung Lộc – Trưởng đoàn.
- P Hiệu trưởng MN Mỹ Lộc
- Nhân viên y tế MN Khánh Lộc

IV. Chuẩn bị của các nhà trường:
Các trường MN hoàn thành việc tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục, cân đo
lên biểu đồ, tổng hợp kết quả cuối năm học 2017-2018; tự đánh giá thực hiện
chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường
học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non”.
- Xuất trình toàn bộ hồ sơ về chất lượng trẻ cho đoàn thẩm định đánh giá của
Phòng; hồ sơ thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm”, “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường
mầm non”
Căn cứ kế hoạch, các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện, hồ sơ theo quy
định để phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định; các thành viên trong đoàn kiểm tra bố
trí công việc để tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Các trường MN;
- Đoàn thẩm định Phòng;
- Lưu: VT
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