
    

     UBND HUYỆN LỆ THỦY        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

                   Số:         /GDĐT                                    Lệ Thủy, ngày    tháng  5 năm 2022 
             V/v hướng dẫn bàn giao    

       Chất lượng trẻ 6 tuổi vào lớp 1  

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, TH& THCS trong toàn 

huyện. 
 

 Nhằm thực hiện có kết quả công tác bàn giao chất lượng trẻ 6 tuổi giữa các 

trường mầm non và trường tiểu học theo Công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng 

Bình, Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:  

 1. Các trường mầm non chủ động lên kế hoạch phối hợp với các trường tiểu học, 

TH&THCS trên địa bàn để bàn tiến hành bàn giao chất lượng trẻ 6 tuổi hoàn thành 

trước ngày 24/5/2022. 

 2. Thành phần tham gia bàn giao gồm có: 

 - Đối với trường mầm non: Hiệu trưởng và các giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 

lớn. 

 - Đối với trường tiểu học: Đại diện 01 cán bộ quản lý và 02 giáo viên dự kiến 

dạy khối 1 năm học 2022-2023.  

 3. Địa điểm và hình thức bàn giao:  

 - Địa điểm: Tổ chức bàn giao tại các đơn vị mầm non. 

 - Hình thức: Căn cứ vào kết quả đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 4 của trường mầm 

non. 

 4. Hồ sơ bàn giao: 

- Biên bản bàn giao của 02 đơn vị; 

- Biểu tổng hợp kết quả đánh giá trẻ 5 tuổi toàn trường năm học 2021-2022; 

 - Danh sách trẻ 5 tuổi trong địa bàn xã, thị trấn hoàn thành chương trình GDMN 

năm học 2021-20222; 

 - Danh sách trẻ 5 tuổi trong địa bàn xã, thị trấn đi học trái tuyến (trong huyện, 

trong tỉnh, ngoại tỉnh); 

- Hồ sơ trẻ 5 tuổi khuyết tật (nếu có). 

  Lưu ý: Hồ sơ bàn giao in thành 4 bộ, trường mầm non giữ 01 bộ, trường tiểu 

học giữ 01 bộ, trường mầm non nộp 02 bộ tại đ/c Trương Thị Thơm trước ngày 

10/6/2022 (cấp mầm non sẽ có trách nhiệm sắp xếp hồ sơ chuyển cho cấp tiểu học).  



 Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng trường mầm 

non, tiểu học, TH&THCS triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

    Nơi nhận:                  KT.TRƯỞNG PHÒNG 

    - Như kính gửi (t/h);                                               P. TRƯỞNG PHÒNG 
    - Trưởng phòng (b/c); 

     - LĐ, CV MN-TH (t/d); 

     - Đăng Website; 

     - Lưu VT.     
          

                                                                                Võ Thị Tường Vy 
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