UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 501 /PGDĐT
V/v chỉ đạo và hướng dẫn triển khai
thực hiện Chương trình làm quen với tiếng
Anh dành cho trẻ mẫu giáo

Định Hóa, ngày 10 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trong toàn huyện
Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho
trẻ mẫu giáo;
Thực hiện Công văn số 1995/SGDĐT-GDMN- GDTH ngày 6/9/2021 của Sở
GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm
non (GDMN) sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm quen với tiếng Anh dành
cho trẻ mẫu giáo, Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:
1. Đối với các trường mầm non trong toàn huyện
Tiến hành rà soát tại đơn vị nhu cầu, đánh giá các điều kiện để đảm bảo tổ
chức thực hiện cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh (LQVTA) của nhà trường
và sự tự nguyện từ phía gia đình trẻ cụ thể:
- Đơn đăng ký tham gia làm quen với tiếng Anh của gia đình trẻ;
- Phiếu xin ý kiến của nhà trường đối với gia đình trẻ về kế hoạch cho trẻ
làm quen với tiếng Anh của nhà trường;
- Số lượng trẻ em tham gia: Số lượng trẻ tối đa tham gia LQVTA trong một
lớp MG không vượt quá số lượng quy định tối đa của Điều lệ Trường mầm non.
- Thời lượng thực hiện tối đa 35 tuần thực học; tối thiểu 02 hoạt động làm
quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động khoảng từ 25 đến 35 phút; lựa chọn thời
gian trong chế độ sinh hoạt của trẻ cần linh hoạt, hình thức cho trẻ LQVTA phù
hợp. Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động trong lớp, ngoài lớp; hoạt động có
chủ định của giáo viên và theo ý thích của trẻ; hoạt động cá nhân, theo nhóm, cả
lớp một cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và hứng thú của trẻ.
Sau khi đã đảm bảo các điều kiện trên, các trường lựa chọn cho trẻ mẫu giáo
thực hiện LQVTA theo một trong hai phương án sau:
1.1. Phương án 1: Do các trường mầm non tổ chức
- Các trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho trẻ mẫu giáo
LQVTA bao gồm:
+ Điều kiện về đội ngũ: Số lượng giáo viên tiếng Anh thực hiện chương
trình, giáo viên trợ giảng, hồ sơ năng lực của đội ngũ giáo viên thực hiện cho trẻ
mẫu giáo LQVTA đảm bảo quy định tại mục 2.1 phần VII về hướng dẫn thực hiện
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chương trình của Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ
GDĐT. Các trường mầm non sử dụng giáo viên hiện có để trợ giảng và hợp đồng
giáo viên tiếng Anh để tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo LQVTA.
+ Điều kiện cơ sở vật chất: Phòng học để tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQVTA
đảm bảo diện tích theo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Bộ GDĐT. Đồ dùng,
đồ chơi, học liệu được sử dụng cho trẻ mẫu giáo LQVTA trong cơ sở GDMN đảm
bảo theo yêu cầu tại mục 2.2, 2.3 phần VII của Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT
quy định.
+ Kinh phí chi trả cho thực hiện LQVTA do nhà trường cân đối và thỏa
thuận với cha mẹ trẻ, giáo viên tiếng Anh để lập dự toán mức thu, chi cho phù hợp
và đảm bảo theo quy định của tài chính. Các cơ sở GDMN công lập xây dựng dự
toán kinh phí theo quy định tại Công văn số 1943/SGDĐT-KHTC ngày 27/8/2021
của Sở GDĐT Thái Nguyên về thực hiện các khoản thu, chi cho các cơ sở giáo dục
công lập năm học 2021-2022.
+ Kế hoạch/phân bổ chi tiết cho từng khối lớp: Căn cứ vào kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ năm học và kế hoạch thực hiện chương trình GDMN, các trường xây dựng
kế hoạch thực hiện Chương trình cho trẻ mẫu giáo LQVTA theo từng độ tuổi đảm bảo
các quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT
về Chương trình LQVTA dành cho trẻ mẫu giáo…
+ Tài liệu, học liệu sử dụng để triển khai Chương trình phải đảm bảo đã
được thẩm định hoặc phê duyệt của Bộ GDĐT. Riêng năm học 2021-2022, các
trường mầm non có thể sử dụng những tài liệu, học liệu đang lưu hành thị trường
và đã được Sở GDĐT Thái Nguyên thẩm định.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành
cho trẻ mẫu giáo phải được Phòng GDĐT phê duyệt.
1.2. Phương án 2: Trường MN liên kết với tổ chức phối hợp triển khai
- Các tổ chức (trung tâm/công ty…) cùng phối hợp để triển khai thực hiện
LQVTA dành cho trẻ mẫu giáo phải đảm bảo các yêu cầu:
+ Có đủ hồ sơ pháp lý, tư cách pháp nhân của đơn vị về đào tạo ngoại
ngữ: Giấy chứng nhận thành lập, cấp phép hoạt động (còn thời hạn), các văn
bản liên quan.
+ Kế hoạch cho trẻ mẫu giáo LQVTA đảm bảo căn cứ pháp lý; cơ sở khoa
học; cơ sở thực tiễn; mục tiêu của đề án; các điều kiện thực hiện đề án (trang thiết
bị phục vụ việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQVTA, đội ngũ giáo viên nêu rõ họ tên,
quốc tịch, chức danh, trình độ, nhiệm vụ được giao, cơ cấu giáo viên/ lớp/ trường).
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Dự kiến quy mô tổ chức tương ứng với điều kiện thực hiện. Kế hoạch đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ. Tài chính (các chi phí, học phí…).
+ Chương trình cho trẻ mẫu giáo LQVTA đảm bảo theo quy định tại Thông tư
số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT về Chương trình LQVTA
dành cho trẻ mẫu giáo: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho từng độ tuổi. Nội dung
chương trình theo từng độ tuổi, thời gian, thời lượng thực hiện.
- Tài liệu, học liệu sử dụng để triển khai Chương trình phải đảm bảo đã được
Sở GDĐT thẩm định hoặc Bộ GDĐT phê duyệt. Những tài liệu đã được Sở GDĐT
Thái Nguyên thẩm định có thể sử dụng đến hết năm học 2021-2022.
- Hồ sơ nhân sự của đội ngũ giáo viên thực hiện cho trẻ mẫu giáo LQVTA
đính kèm kế hoạch đảm bảo quy định tại mục 2.1 phần VII về hướng dẫn thực hiện
chương trình của Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ
GDĐT.
- Cam kết thực hiện chương trình, kết quả đánh giá quá trình thực hiện
chương trình của trẻ.
- Dự thảo hợp đồng liên kết tổ chức làm quen cho trẻ mẫu giáo LQVTA.
- Kế hoạch thực hiện chương trình LQVTA dành cho trẻ mẫu giáo của Tổ
chức (trung tâm/công ty…) liên kết với cơ sở GDMN phải được Sở GDĐT, Phòng
GDĐT thông qua trước khi triển khai đến các cơ sở GDMN.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phòng GDĐT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở GDMN xây dựng kế
hoạch và tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQVTA theo hướng linh hoạt về hình thức, thời
gian phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu,
nội dung phương pháp và yêu cầu cần đạt, đánh giá kết quả giáo dục quy định tại
Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT.
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình LQVTA dành cho trẻ
mẫu giáo của trường mầm non khi thực hiện (phương án 1); quản lý thực hiện
Chương trình LQVTA đối với trường mầm non thực hiện (phương án 2).
Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo
thẩm quyền.
Hằng năm, báo cáo Sở GDĐT về số lượng đơn vị thực hiện Chương trình
làm quen với tiếng Anh trước ngày 15/11 và bổ sung trong năm (nếu có thay đổi số
lượng đơn vị thực hiện). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình LQVTA dành
cho trẻ mẫu giáo vào các kỳ sơ kết, tổng kết năm học.
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Phòng GDĐT Định Hóa yêu cầu các trường mầm non nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị báo cáo về Phòng
GDĐT để thống nhất và kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
N - Như trên;
- Lưu: VT,CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày ký:
10-09-2021 09:03:36 +07:00
Tô Thị
Ninh

