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Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2017

V/v đảm bảo an toàn cho trẻ
trong cơ sở giáo dục mầm non.

Kính gửi: Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố
Trong thời gian gần đây tại một số cơ sở giáo dục mầm non vẫn xảy ra
tình trạng mất an toàn đối với trẻ, một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
ứng xử đối với trẻ chưa chuẩn mực, thiếu kỹ năng xử lí tình huống làm ảnh
hưởng đến sức khỏe, tinh thần của trẻ, khiến các bậc cha mẹ lo lắng, gây bức
xúc trong trong dư luận. Để thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày
20/2/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của
(sau đây gọi tắt là Chỉ thị 505),
đồng thời để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non
(GDMN), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố triển khai một số công việc sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở GDMN trên địa bàn quán triệt
và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505 tới cán bộ, công chức, viên
chức ở các cấp quản lý giáo dục.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở GDMN trong
việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học
an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN, kịp thời phát
hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có biện pháp khắc
phục.
quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện đúng các nội
quy, quy định về công
.
4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề
nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình
, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe và tinh thần của trẻ.
Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm
về đạo đức nhà giáo. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá đội ngũ giáo viên mầm
non theo chuẩn nghề nghiệp.
5. Ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức,
ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột
xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là công tác quản

lý cấp phép thành lập đảm bảo đúng quy định; giám sát hoạt động của các nhóm
trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và
vi phạm các quy định về an toàn trường học.
6. Phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi, chăm sóc,
giáo dục trẻ, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu đặc biệt.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm sóc,
giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; công bố công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm
trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị
đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, lớp.
8. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non và
các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên mầm
non trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này; báo cáo kết quả
thực hiện và số liệu thống kê (gửi kèm) về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo
dục mầm non) cùng thời điểm báo cáo Tổng kết năm học 2016 - 2017./.
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