
 

MỘT SỐ THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG MẦM NON  

THỰC HÀNH SƯ PHẠM KON TUM 
(Kèm theo Thông báo số: 14 /TB-MNTHSP ngày  26 /4/2021của trường MNTHSP) 

I. Các điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở 

mức cao 

1. Về cơ sở vật chất, môi trường hoạt động 

+Khuôn viên, môi trường rộng, thoáng, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, đặc biệt luôn 

đổi mới hấp dẫn, tạo nhiều cơ hội cho trẻ trải nghiệm. 

+ Phòng học:  phòng học đạt tiêu chuẩn, thoáng, mát, đảm bảo diện tích sinh hoạt, 

học tập, ăn ngủ cho trẻ và được trang bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị MN. 

+Phòng chức năng: Phòng GD thể chất, phòng GD nghệ thuật, phòng vui học 

“Kidsmart“, phòng y tế với đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị cần thiết. 

+Nhà bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, các 

thiết bị nhà bếp, đồ dùng ăn uống của trẻ được trang bị 100% bằng chất liệu INOX, máy 

sấy, máy hấp khử trùng khăn, phòng vô trùng, máy lọc nước... 

 2. Về đội ngũ 

 + 100% giáo viên có trình độ CM đạt chuẩn và trên chuẩn,  nhiều kinh nghiệm trong 

công tác CSGD trẻ, tận tụy, yêu trẻ, tinh thần trách nhiệm cao. 

 + Đội ngũ NV  ytế và cấp dưỡng có tay nghề tốt, nhiệt huyết, trách nhiệm cao. 

 3. Chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 
 + Chế độ ăn của trẻ: 3 bữa/ngày (theo nhu cầu của CMHS), dinh dưỡng và khẩu 

phần ăn của trẻ được thiết lập cân đối bằng phần mềm đảm bảo tính chính xác. Công khai 

minh bạch, kịp thời. 

 + Nguồn thực phẩm hợp đồng từ các địa chỉ tin cậy, có uy tín được các cơ quan chức 

năng thẩm định cấp phép. Thức ăn được bảo quản trong điều kiện tuyệt đối an toàn. Chế độ 

giám sát mọi hoạt động của trẻ được đặc biệt chú trọng 

 + Hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục được đa dạng hóa linh 

hoạt, phù hợp với đối tượng (cam kết chất lượng đầu ra đáp ứng đầu vào của hệ thống 

trường thực hành trong tỉnh) 

 4. Về định biên học sinh/nhóm, lớp: Định biên số học sinh/lớp đúng theo quy định 

của Điều lệ trường mầm non (2 tuổi (24-36 tháng): tối đa 25/trẻ/nhóm; 3-4 tuổi: tối đa 

25/trẻ/lớp; 4-5 tuổi: tối đa 30/trẻ/lớp; 5-6 tuổi: tối đa 35/trẻ/lớp). 

 II. Các hoạt động phát triển năng khiếu và kỹ năng sống cho trẻ 

 1. Về phát triển năng khiếu (dành cho trẻ MG và theo nhu cầu của CMHS) 

 - Học đàn oocgan; Aerobic (thể dục nhịp điệu). Làm quen các môn thể thao bóng đá, 

bóng rổ...Làm quen tiếng Anh. 

 2. Về giáo dục kỹ năng sống 

 - Kỹ năng sống của trẻ được giáo dục thông qua nhiều hình thức, trong đó hình thức 

trải nghiệm là chủ yếu: 

 + Kỹ năng tự phục vụ bản thân; Kỹ năng giao tiếp 

 + Kỹ năng giúp trẻ tự tin; Kỹ năng bảo bệ bản thân.... 

 III. Mức giá các dịch vụ  

 1. Bán trú: theo thỏa thuận của CMHS (hiện tại phí BT 550.000đ/trẻ/tháng; tiền ăn 

19.000đ/ngày/trẻ- dự kiến năm học 2021-2022 mức phí giữ nguyên theo sự thống nhất 

thỏa thuận của CMHS; ăn sáng 14.000đ/bữa sáng/trẻ (theo nhu cầu). 

 2.Các môn năng khiếu và tiếng Anh: CMHS đăng ký theo nhu cầu và thực hiện 

mức giá như cũ).   

Để biết thêm thông tin về trường, xin mời quý cha mẹ học sinh truy cập vào địa chỉ 

website “mamnonthspkt.edu.vn”hoặc liên hệ theo số điện thoại 02603861304(bộ phận văn 

phòng), hoặc 0347899117 (Cô Hiệu trưởng) 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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