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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG 

 

Số:    /KH- MNĐTSĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sài Đồng, ngày 11  tháng 10  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Mẹ duyên dáng con khỏe ngoan” ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10 

     

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nhằm nâng cao nâng cao chất 

lượng chuyên môn,  tiêu chí  phối kết hợp của gia đình thông qua một số hoạt động 

tổ chức ngày lễ của trường MN Đô Thị Sài Đồng trường mầm non Đô thị Sài Đồng 

xây dựng xây dựng Kế hoạch hội thi “ Mẹ duyên dáng con khỏe ngoan” kỷ niệm 

ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 gồm các nội dung cụ thể như sau:                                         

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nỗ lực thi đua 

“ Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Hội thi còn giúp trẻ có cơ hội giao lưu, tăng cường sự mạnh dạn tự tin trước 

đám đông. 

- Biết hợp tác với mọi người trong đội, tăng cường tinh thần tập thể. 

- Biết được ý nghĩa và thể hiện được tình cảm với Bfa và mẹ, cô giáo  trong 

ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam 

- Giúp phụ huynh và nhà trường có sự gắn kết, hợp tác, chia sẻ trong việc 

chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hội thi 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Nội dung thi qua ảnh: Phụ huynh gửi 02 ảnh (Gửi ảnh cho Văn phòng nhà 

trường) 

+ 01 Ảnh cá nhân mặc trang phục áo dài truyền thống, đẹp trang nhã tôn vinh 

được vẻ đẹp của trang phục, vóc dáng. 

+ 01 Ảnh tập thể trang phục tự chọn 

2. Nội thi tài năng của Mẹ (Phần điểm cộng) 

- Video do thí sinh tự quay và biểu diễn  

- Biểu diễn Tại sân khấu nhà trường với nội dung theo chủ đề hội thi 20/10 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 
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1. Nội dung tổ chức kỷ niệm  ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 trường mầm 

non Đô thị Sài Đồng: 

- *Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: Từ 15h00 -17h30 ngày 20/10/2020  

- Địa  điểm: tại sân khấu trường MN ĐT Sài Đồng 

+ 15h00 - 15h10 : Khai mạc hội thi  

+ 15h10 -  15h30 : Duyên dáng. Áo dài việt Nam 

+ 15h30 - 16h15:  Các tiết mục đăng kí của phụ huynh 

+ 16h10 - 17h30:  

 Giao lưu trò chơi thể chất  

 Làm quà tặng bà, tăng mẹ 

 Tổng hợp trao giải. 

  2. Nội dung phối kết hợp  

 - Giáo viên các lớp phối hợp cùng phụ huynh học sinh chuẩn bị tốt cho hội 

thi qua mạng xã hội (Faceboook)  

- Giáo viên và Phụ huynh chuẩn bị cho phần đăng kí biểu diễn tại trường: 

- Chuẩn bị phối hợp với các bộ phận để các bé trong phần” Giao lưu trò chơi 

và lamg quà tặng Bà, tặng mẹ. 

Để chuẩn bị tốt cho nội dung thi đề nghị các bậc phụ huynh các lớp đến tập 

luyện vào các buổi chiều trong tuần.  

 

Nơi nhận: 

- PGD&ĐT Quận LB (để b/c); 

- UBND phường Sài Đồng; 

- Lưu: VT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lương Thị  Hảo 
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BIỂU KẾ HOẠCH PHÂN TỔ CHỨC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

TRÒ CHƠI THỂ CHẤT” CON KHỎE KHÉO” 

STT Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa chỉ     

1 

Ngày 11/10 

dên 12/10 

năm 2020 

- Gửi ảnh ( Cá nhân và tập thể) 

 
Giáo viên Mndothisaidong@.longbien.edu   

2  - Gửi video biểu diễn phụ huynh  Giáo viên    

3 
15h00 ngày  

20/10/2020 
 Tổ chức chương trình   tại sân chính   

3.1  - Khai mạc hội thi   Sân cỏ   

5  
  

 
 Sân sát phòng bảo vệ   

6  
 Nhà trẻ:  

 
 Phòng nội trợ   

7  
Tập trung sân khấu dự chương trình văn 

nghệ 
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