
       

        SỞ GD&ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON THSP             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:      /TB-MNTHSP                Kon Tum, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai phương án dạy học học trong điều kiện  

“thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 

 

Căn cứ Công văn số 3978/UBND-KGVX ngày 04/11/2021 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động  dạy học thích ứng tình mới tại  các cơ sở giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số Theo QĐ số 4800/QĐ- BYT ngày 12/10/2021 cập nhật 

đến 07giờ ngày 01/11/2021)581/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ v à các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. Thông báo số 5434/TB-SYT ngày 25  tháng 10 năm 2021 về việc thông báo kết 

quả đánh giá cấp  độ dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ công văn 2016/SGDĐT-GDMNTH ngày 06/11/2021 của Sở giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án tổ chức hoạt động chăm sóc giáo 

dục trẻ của trường MNTHSP 

 Để đảm bảo an toàn trong tình hình phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo 

phương án đã được Sở Giáo dục- Đào tạo phê duyệt và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 

năm học 2021-2022. Trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum thông báo đến toàn 

thể CBGVNV và quý cha mẹ học sinh (CMHS) của trường các nội dung sau: 

1. Hình thức dạy học “theo mô hình bong bóng”: Việc đưa, đón trẻ và tổ chức các 

hoạt động tại trường đều được khép kín, tách biệt. Học sinh các lớp học được chia từng cấp 

độ theo Thông báo số 5434/TB-SYT ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc thông báo kết 

quả đánh giá cấp độ dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau: 

+ Trẻ em các địa bàn thuộc cấp 1 (nguy cơ thấp “màu xanh”): Học trực tiếp 

“bán trú” 

+ Trẻ em các địa bàn thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình “màu vàng”): Kết hợp cả 

hai hình thức “học trực tiếp “bán trú” và hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động tại 

nhà”, cụ thể: 

* Đối với trẻ 5 tuổi: Tổ chức dạy học trực tiếp “bán trú”. 

* Đối với trẻ ở các độ tuổi còn lại: áp dụng hình thức dạy học “hướng dẫn cha 

mẹ tổ chức các hoạt động tại nhà cho trẻ”. 

+ Trẻ em các địa bàn thuộc cấp 3 (nguy cơ cao “màu cam”): Áp dụng hình học 

theo hình thức “hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động tại nhà cho trẻ” 

2. Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 08/11/2021 

3. Về thời gian, địa điểm và vị trí đón và trả trẻ đối với trẻ học trực tiếp 

“bán trú” tại trường 

3.1. Thời gian đón và trả trẻ 

- Thời gian đón trẻ  

+ Khối Chồi và khối Lá: Từ 6g30  đến 7g00 
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+ Khối Trẻ và khối Mầm: Từ 7h00 đến 7g30. 

- Thời gian trả trẻ 

+ Khối Trẻ và khối Mầm: Từ 16g00  đến 16g30 

+ Khối Chồi và khối Lá : Từ 16g30 đến 17g00. 

3.2. Địa điểm, vị  trí đón và trả trẻ  

- Khối Trẻ và Chồi: đón và trả trẻ tại cổng trường phía đường Lý Tự Trọng (có 

sơ đồ phân luồng tách biệt từng lớp) 

- Khối Mầm và Lá: đón và trả trẻ tại cổng trường phía đường Nguyễn Huệ (có 

sơ đồ phân luồng tách biệt từng lớp) 

*Lưu ý: Khi đón trẻ, bộ phận phụ trách thực hiện đo thân nhiệt và cho trẻ rửa 

tay sát khuẩn tại cổng trường. Khi đón và trả trẻ phân luồng đảm bảo tách biệt theo 

lớp. 

 4. CMHS phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện chặt chẽ các quy định 

theo mô hình "bong bóng" khi đón, đưa trẻ và thông điệp 5K. Cung cấp thông tin kịp 

thời cho nhà trường để có phương án phù hợp đảm bảo an toàn nhất cho trẻ khi đến 

trường. 

 5. Hằng ngày CMHS kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà trước 

khi đến trường. Nếu có biểu hiện sốt trên 370C, ho, khó thở, mệt mỏi hãy cho trẻ nghỉ 

học, ở nhà và báo cơ quan y tế địa phương thăm khám, xử lý 

6. Đối với trẻ áp dụng hình thức " hỗ trợ cha mẹ tổ chức cho trẻ các hoạt động 

tại nhà: giáo viên chủ nhiệm tiếp tục phối hợp tốt với cha mẹ trẻ triển khai thực hiện 

kế hoạch đảm bảo trẻ đạt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đáp ứng theo Chương 

trình GDMN. 

Nhà trường trân trọng kính thông báo đến toàn thể CBGVNV và quý CMHS, 

rất mong quý CMHS vui lòng phối hợp cùng nhà trường để chung tay thực hiện tốt 

việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hoàn thành chương trình, nhiệm vụ năm 

học 2021-2022./. 

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
- CMHS (p/h thực hiện); 
- Tổ công tác (t/d); 
- GVNVBV (t/h). 
- Lưu VT. 
 
 

                                                                                                    Châu Thị Bông 
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