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: 406 /PGDĐT-GDMN

Phú Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2018

V/v triệu tập Bồi dưỡng thường
xuyên năm học 2018 - 2019
Giáo dục mầm non

Kính gửi:

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

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của
Phòng GDĐT về Kế hoạch thực hiện chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Giáo
dục mầm non năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập
đối với bậc học Mầm non như sau:
1. Nội dung: Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 gồm các chuyên
đề sau:
- Một số lưu ý trong công tác xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở
giáo dục mầm non.
- Một số kỹ năng đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở trường mầm non. Biện
pháp phòng chống thừa cân béo phì cho trẻ mầm non.
2. Thành phần
- 100% Cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non Công lập, ngoài công
lập; Chủ cơ sở nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn huyện Phú Giáo.
3. Thời gian và địa điểm
- 01 ngày, bắt đầu lúc 07 giờ 30’, ngày 15 tháng 12 năm 2018;
- Địa điểm:
Cụm 1: Hội trường MN Phước Vĩnh gồm các đơn vị MN công lập và ngoài
công lập địa bàn Phước Vĩnh, Tam Lập.
Cụm 2: Hội trường MN Vĩnh Hòa gồm các đơn vị MN công lập và ngoài
công lập xã Vĩnh Hòa.
Cụm 3: Hội trường MN Phước Hòa gồm các đơn vị MN công lập và ngoài
công lập địa bàn Phước Hòa.
Cụm 4: Hội trường MN Họa Mi gồm các đơn vị MN công lập và ngoài công
lập địa bàn An Bình.
Cụm 5: Hội trường MN Tân Long gồm các đơn vị MN địa bàn xã Tân Long
và An Long.
Cụm 6: Hội trường MN An Linh gồm các đơn vị MN địa bàn xã Tân Hiệp,
An Linh, An Thái, Phước Sang.

Lưu ý: Các đơn vị lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn
bồi dưỡng thường xuyên (có xác nhận của Ban giám hiệu) nộp cho bộ phận mầm
non trước ngày 15/12/2018.
Để buổi tập huấn đạt kết quả tốt nhất, đề nghị Hiệu trưởng, chủ cơ sở các cơ
sở GDMN tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia học tập ghi chép đầy đủ, đúng
thành phần và thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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