UBND HUYỆN PHÚ GIÁO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 265 /PGDĐT-GDMN

Phú Giáo, ngày 10 tháng 9 năm 2018

V/v triệu tập Hội nghị triển khai
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
Giáo dục mầm non

Kính gửi:

Các cơ sở Giáo dục Mầm non công lập, ngoài công lập

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Bậc học Mầm non năm học 2018-2019;
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được năm học 2017 - 2018 và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 Giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục
và Đào tạo triệu tập Hội nghị đối với bậc học Mầm non như sau:
1. Thời gian: 08 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2018 (thứ Tư).
2. Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT Phú Giáo
3. Thành phần tham dự
- Lãnh đạo Phòng GDĐT, các chuyên viên PGDĐT.
- Thành viên Ban Hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Công lập, ngoài công lập;
Chủ cơ sở nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn huyện Phú Giáo.
4. Nội dung
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác giáo dục cấp học Mầm non
trong năm học 2017-2018.
Thông qua bản dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Mầm non trong năm học
2018-2019 và kế hoạch chuyên môn Mầm non.
Các cơ sở Giáo dục mầm non đóng góp ý kiến, nêu những khó khăn trong công
tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường và những đề xuất nhằm
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Các trường trình bày chỉ tiêu cam kết nâng cao chất lượng Chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục với Phòng GDĐT trong năm học 2018-2019. (Trường chuẩn bị 2
bản cam kết chất lượng của đơn vị).
Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Phòng GDĐT đề nghị các cơ sở GDMN tham
dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị tốt nội dung báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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