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 26 tháng 01 năm 2018

Số: 67 /PGDĐT- NV
V/v hướng dẫn hội thi Bé vui giao
thông 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 vui giao thông cấp
Thành phố năm học 2017 – 2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị nội dung thi Bé vui
giao thông như sau:
1. Đối tượng tham dự
- Cháu 5 tuổi đang học ở các Trường Mẫu giáo, Mầm non trong và ngoài
công lập đạt giải trong hội thi cấp trường.
- Mỗi đơn vị thành lập một đội gồm 10 cháu.
1.1 Mục đích
- Giúp trẻ có những hiểu biết cơ bản hành vi và thói quen ban đầu về chấp

hành quy định giao thông.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật giao thông
cho các bậc phụ huynh và cộng đồng.
1.2 Nội dung:
- Các nội dung được qui định trong chương trình về Luật giao thông, cách
thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.
Mỗi đội thực hiện 2 phần: Biểu diễn văn nghệ và Thực hành bài tập
- Biểu diễn văn nghệ: hát, múa có nội dung về giao thông. Mỗi đội chọn 1
tiết mục để biểu diễn. Thời gian không quá 10 phút (nếu vượt thời gian quy định
sẽ bị trừ điểm về thời gian).
- Thực hành: Mỗi đội sẽ thực hành bài tập trên giấy (mỗi đội 5 cháu) các
nội dung được quy định trong chương trình về luật giao thông. Thời gian thực
hiện 5 phút.
1.3.Thời gian:
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- Thời gian: Ngày 06/3/2018
- Buổi sáng: Thi thực hành (thời gian bắt đầu 8h00)
- Buổi chiều: Biểu diễn văn nghệ (thời gian bắt đầu 14h00)
Lưu ý: Buổi sáng đại diện Ban giám Hiệu các trường có mặt tại phòng Hiệu
trưởng để bốc thăm thứ tự thi Biểu diễn văn nghệ.
1.4. Địa điểm: Trường MN Sen Hồng
Đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, MG và chủ cơ sở các lớp mầm non
tư thục tuyển chọn các cháu tổ chức luyện tập, tham dự đầy đủ đúng theo qui
định và gửi danh sách cháu tham dự (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dục và
Đào tạo (Cô Thư) chậm nhất là ngày 02/3/ 2018./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ký bởi: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
phonggiaoduc.tpsd
@dongthap.gov.vn
Cơ quan: Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng
Tháp
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DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA “ BÉ VUI GIAO THÔNG”
GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018
Đơn vị: ……………………………………
TT

Họ và tên cháu

Học sinh trường

Ghi chú

Tổng kết có: …………. cháu tham gia.
………………,Ngày ……… tháng ……… năm 2018

Người lập bảng

Xác nhận của Hiệu trưởng
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DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA “HỘI KHỎE MĂNG NON”
GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2014-2015
Đơn vị: ……………………………………
TT

Họ và tên cháu

Học sinh trường

Ghi chú

Tổng kết có: …………. cháu tham gia dự thi.
………………,Ngày ……… tháng ……… năm 2015

Người lập bảng

Xác nhận của Phòng GD-ĐT
Trưởng phòng
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