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         Số:      /TB-MNTHSP     Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số1472/SGDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc một số công tác trọng tâm đầu năm học 2021-

2022. 

 Nay trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum thông báo thời gian tựu trường 

và khai giảng năm học 2021- 2022 như sau: 

 1. Thời gian, hình thức tổ chức tựu trường và khai giảng năm học  

 1.1. Thời gian tựu trường và khai giảng năm học  

- Ngày 05 tháng 9 năm 2021(chủ nhật) 

- Đón trẻ từ  7g00p đến 7g30p 

- Tổ chức ngày hội lúc 7g30p-  8g45 

- Trả trẻ từ 8g45 đến 10g00p 

1.2. Hình thức tổ chức: Tổ chức tập trung theo nhóm/lớp 

2. Địa điểm tổ chức và thành phần tham dự “Ngày hội Bé đến trường” 

- Địa điểm tổ chức: Tại các lớp học 

- Thành phần tham dự: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh của lớp. 

- Địa điểm đón và trả trẻ: Đón và trả trẻ tại cổng trường 

* Đối với trẻ khối nhà trẻ và khối Chồi: Đón và trả tại cổng phía cổng trường 

chính đường Lý Tự trọng. 

* Đối với trẻ khối mầm và khối Lá: Đón và trả trẻ tại cổng phía cổng phụ 

đường Nguyễn Huệ. 

*Lưu ý: Khi đưa, đón trẻ cha mẹ học sinh đưa, đón trẻ tận tay giáo viên chủ 

nhiệm và thực hiện tốt thông điệp 5K. Khi đón trẻ giáo viên thực hiện đo thân nhiệt 

và cho trẻ rửa tay sát khuẩn tại cổng trường. 

3. Ngày học chính thức: bắt đầu từ ngày 06/9/2021 

Nhà trường xin trân trọng kính thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
- CB,GV,NV(t/h); 

- CMHS(biết); 

- Lưu VT. 

 

 

Châu Thị Bông 
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