UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Số: 136/PGDĐT- NV
V/v hướng dẫn hội thi Bé khỏe – Bé
ngoan năm học 2017 - 2018

Kính gửi:
- Hiệu Trưởng các trường MN, MG;
- Chủ cơ sở các lớp MN Tư thục.
Thực hiện công văn số 677/PGDĐT - NV, ngày 29 tháng 8 năm 2017 về
việc hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của GDMN, giáo dục
phổ thông;
Thực hiện công văn số 765 /PGDĐT- NV, ngày 09 tháng 10 năm 2017
của Phòng GDĐT về Kế hoạch hoạt động chuyên môn Giáo dục mầm non năm
học 2017 - 2018, đồng thời nhằm chuẩn bị tốt cho Hội thi Bé khỏe – Bé ngoan
cấp Thành phố năm học 2017 – 2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị nội dung thi Bé khỏe –
Bé ngoan như sau:
1. Đối tượng và số lượngdự thi:
- Đối tượng: Các cháu Mầm non từ 25 tháng trở lên, đã đạt giải qua hội
thi “Bé khỏe – Bé ngoan” vòng trường năm học 2017 – 2018 và được các
trường cử dự thi cấp Thành phố.
- Số lượng: không hạn chế số lượng
2. Nội dung thi:
- Thi kiến thức.
- Thi vận động và trả lời câu hỏi.
- Thi sức khỏe.
3. Hình thức và địa điểm thi: Thi cá nhân, địa điểm thi: tại các trường
MN, MG. Riêng các nhóm lớp tư thục sẽ đăng ký địa điểm thi.
4. Thời gian:
- Thi kiến thức: ngày 10/4/2018, bắt đầu lúc 8h. Các cháu có kết quả
thi kiến thức đạt từ 2,5 điểm trở lên mới được thi tiếp vòng thi vận động và
sức khỏe.
- Thi vận động và sức khỏe: từ ngày 16/4/2018, lịch cụ thể sẽ thông
báo sau.
5. Chuẩn bị của các trường:
- Gởi danh sách các cháu tham gia thi (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo
dục và Đào tạo qua văn bản và email cho cô Thư chậm nhất ngày 25/3/2018.
Lưu ý: Năm sinh của trẻ phải phù hợp với nhóm lớp theo điều lệ trường
mầm non.
- Vận động các cháu có trong danh sách đăng ký dự thi tham gia đầy đủ
các buổi thi.
- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất để cho các cháu dự thi tại cơ sở của mình.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường và chủ cơ sở tư thục thực hiện đúng theo
nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.
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