
UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-PGDĐT-GDMN        Lý Nhân, ngày 24 tháng 10 năm 2019 
  

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề 

”Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

GDĐT về việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm" giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 188/KH-SGDĐT-GDMN ngày 17 tháng 02 

năm 2017 của Sở GDĐT Hà Nam về việc triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây 

dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

166/KH-PGDĐT-MN ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Phòng GDĐT Lý Nhân về 

việc triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm" giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổng kết 05 năm triển khai, thực hiên chuyên 

đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ tình hình thực tế giáo dục mầm non (GDMN) của huyện, Phòng GDĐT 

xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau: 

           I. Mục đích, yêu cầu 

           1. Mục đích 

           - Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả và tác động của 5 năm thực hiện 

Chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, 

chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện 

Chuyên đề giai đoạn tiếp theo; 

          - Tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện 

Chuyên đề. 

          2. Yêu cầu 

          - Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chuyên đề giai đoạn 2016-2020 

(Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT; Kế hoạch số188/KH-SGDĐT-GDMN);        

            - Việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, khách quan, toàn diện, hiệu quả, 

tránh hình thức; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế; rút ra những mặt được, chưa 

được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đúc rút được bài học kinh nghiệm. 
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        - Trong quá trình tổng kết ở cấp trường, cấp huyện, phải tạo điều kiện để các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng (đặc biệt là cha mẹ trẻ) ở địa phương được 

tham gia đóng góp ý kiến; không gây áp lực cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên; 

không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ sở GDMN. 

          II. Nhiệm vụ 

1. Xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chuyên đề. 

2. Chỉ đạo tổ chức tổng kết Chuyên đề. 

3. Xây dựng Kế hoạch đánh giá việc thực hiện Chuyên đề (dựa trên các tiêu 

chí về “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” kèm theo Kế hoạch số 188/KH-

SGDĐT-GDMN ngày 17/02/2017). 

4. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chuyên đề ở các cơ sở GDMN (bám sát 

Kế hoạch số 188/KH-SGDĐT-GDMN ngày 17/02/2017), lựa chọn những cơ sở 

GDMN điển hình tiêu biểu cho toàn huyện về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm 

trung tâm. 

         5. Tổ chức Hội thảo, Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm 

và tôn vinh những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chuyên đề; đề xuất 

kế hoạch nhân rộng các điển hình và kế hoạch tiếp tục thực hiện xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn tiếp theo. 

        6. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016-2020 gửi cấp 

trên (Có đề cương, biểu mẫu gửi kèm). 

        7. Đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình tiên tiến và kết quả thực hiện 

Chuyên đề, gửi bài tuyên truyền về Phòng GDĐT lựa chọn gửi về sở GDĐT, Bộ 

GDĐT cập nhật tuyên truyền trên toàn huyện, tỉnh, toàn quốc (không khống chế thời 

gian gửi bài về Phòng GDĐT). 

         8. Tích cực hỗ trợ các cơ sở GDMN trong việc thực hiện xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn tiếp theo. 

         III. Thành phần, thời gian, địa điểm 

1. Thành phần 

a) Đối với cấp trường 

- Đại biểu mời: 

+ Lãnh đạo phòng GDĐT; 

+ Tổ mầm non phòng GDĐT; 

+ Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

+ Các ban ngành, đoàn thể liên quan; 

+ Đài Phát thanh của xã, thị trấn; 
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+ Đại diện cha mẹ trẻ; 

+ Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm (nếu có). 

- Đại biểu triệu tập: 100% CBQL, giáo viên, nhân viên. 

b) Đối với cấp huyện 

- Đại biểu mời: 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các ban ngành, đoàn thể liên quan; 

+ Lãnh đạo phòng GDĐT; 

+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện. 

           - Đại biểu triệu tập: 

               + Lãnh đạo các trường mầm non (công lập, tư thục); chủ nhóm, lớp độc 

lập, tư thục; 

+ Giáo viên mầm non cốt cán; 

+ Các điển hình được tôn vinh trong việc thực hiện Chuyên đề. 

c) Tham dự cấp tỉnh: Theo triệu tập của Sở GDĐT. 

2. Thời gian 

a) Đối với cấp trường: Trong tháng 12/2019 (hoàn thành trước ngày 

31/12/2019). 

b) Đối với cấp huyện: Trong tháng 02/2020 (hoàn thành trước ngày 

25/02/2020). 

3. Địa điểm 

a) Đối với cấp trường: Tại trường mầm non. 

b) Đối với cấp huyện: Tại Hội trường lớn Phòng GDĐT. 

IV. Kinh phí thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội 

hóa và từ các nguồn hợp pháp khác. 

2. Trường mầm non: Từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, nguồn xã hội 

hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

          V. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện nhiệm vụ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (phần II). 

- Gửi Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chuyên đề về Sở 

GDĐT (qua phòng Giáo dục Mầm non) trước ngày 01/11/2019; 
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- Thực hiện nhiệm vụ số 6 (Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề) 

về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Mầm non) trước ngày 28/2/2020. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục Mầm non 

          - Thực hiện nhiệm vụ 3; 4; 5; 6; 7 (phần II). 

           - Gửi Kế hoạch đánh giá, tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chuyên đề về 

Phòng GDĐT (qua Bộ phận GDMN) ngày 03/11/2019; 

           - Thực hiện nhiệm vụ số 6 (Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề 

về Phòng GDĐT (qua Bộ phận GDMN) trước ngày 5/01/2019. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề "Xây 

dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Phòng GDĐT 

yêu cầu các cơ sở GDMN trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Phòng GDĐT (qua bộ 

phận GDMN) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
     - Sở GDĐT (để báo cáo) 

     - Trưởng phòng GDĐT (để báo cáo); 

     - Lãnh PGD (để p/h);  

     - Các trường MN (để thực hiện);                                         

     - Lưu: VT, GDMN.                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                       
 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Minh Thư 
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