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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề 

      “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”
 năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch số 1356/KH-SGDĐT ngày 24/6/2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây 
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm học 
2022-2023; Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 01/09/2021 của Phòng GDĐT 
Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 
2025; 

Căn cứ tình hình thực tế địa phương Phòng GDĐT Đại Lộc xây dựng Kế 
hoạch Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy 
trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm học 2022-2023 (sau đây gọi tắt là 
Chuyên đề), nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích
- Kế hoạch là căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) triển khai thực 

hiện các hoạt động Chuyên đề trong năm học 2022-2023 bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả; 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề phù hợp với điều 
kiện của địa phương; bám sát Kế hoạch Chuyên đề giai đoạn 2021-2025 để tổ 
chức các hoạt động thực hiện nội dung Chuyên đề có hiệu quả; tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí, thực 
hiện công tác truyền thông nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng Chuyên đề.

2. Nội dung
2.1. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 36/KH-

PGDĐT ngày 01/09/2021 của Phòng GDĐT Chuyên đề “Xây dựng trường mầm 
non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025 tại các cơ sở GDMN.

2.2. Tổ chức tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm tại các trường thực 
hiện điểm Chuyên đề trong và ngoài huyện. 

2.3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT, 
Bộ GDĐT về kiểm tra thực hiện Chuyên đề trong tháng 10/2022 ( theo Kế 
hoạch số 1356/KH-SGDĐT ngày 24/6/2022 của Sở GDĐT)

2.4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí “Tổ chức nuôi 
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dưỡng, chăm sóc, giáo dục” đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của cấp 
học (sau khi được Sở GDĐT tập huấn).

2.5. Công tác truyền thông: Lựa chọn một số báo cáo và các hoạt động 
trải nghiệm điển hình của các trường MN, MG trong chỉ đạo điểm về thực hiện 
Chuyên đề để chia sẻ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện và nhân 
rộng trên địa bàn huyện.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được phân bổ từ 
nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

4. Tổ chức thực hiện
4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề năm học 

2022-2023 và hướng dẫn các trường triển khai thực hiện Chuyên đề theo Kế 
hoạch.

- Chỉ đạo các cơ sở GDMN chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón đoàn 
kiểm tra của Bộ GDĐT về kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề trong tháng 
10/2022.

- Xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá Chuyên đề đối với cơ sở GDMN; 
Tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra về Chuyên đề. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí “Tổ chức hoạt động 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục” đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của 
các cơ sở GDMN.

- Lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung tham quan học tập nhằm chia sẻ 
kinh nghiệm về thực hiện Chuyên đề tại các đơn vị điểm trong huyện và ngoài 
huyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tham dự.

- Tổ chức nhân rộng Chuyên đề tại các đơn vị thực hiện có hiệu quả trong 
các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện (qua tham quan, báo cáo và tổ chức 
các hoạt động giáo dục)

4.2. Cơ sở GDMN
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về 

kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề trong tháng 10/2022.
- Tự kiểm tra kết quả thực hiện theo tiêu chí, đánh giá và Báo cáo kết quả 

triển khai Chuyên đề, gửi về Phòng GDĐT vào cuối năm học.
- Căn cứ kế hoạch của Phòng GDĐT và tình hình thực tế của địa phương, 

xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường 
mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm học 2022-2023 và tổ 
chức thực hiện những nội dung liên quan theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề “Xây 
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” năm học 
2022-2023, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị các cơ sở GDMN trên địa bàn toàn 
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huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian 
theo qui định.

    Nơi nhận:              KT. TRƯỞNG PHÒNG 
       - Sở GDĐT (để b/c)
       - Lãnh đạo PGD (để b/c)
       - Các bộ phận PGD (để phối hợp);
       - Các trường MN, MG (để thực hiện)
       - Lưu VT, MN;

                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                  

                            #ChuKyLanhDao 
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