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KẾ HOẠCH 

Phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì 

Năm học 2022 - 2023 

   

Căn cứ Hướng dẫn số 2602/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2022-2023;  

Căn cứ Hướng dẫn số 2603/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT Hà 

Nội  về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2022-

2023; 

Căn cứ kế hoạch số        KH - UBND  ngày     tháng     năm       của Ủy ban nhân 

dân Quận Long biên về triển khai công tác y tế trường học trên địa bàn quận năm học 

2022– 2023. 

        Căn cứ Hướng dẫn số 163/PGDĐ  ngày 05/09/2022 của PGD&ĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non  năm học 2022 – 2023 

        Căn cứ Hướng dẫn số 164 /PGDĐT ngày 05/09 /2022 của PGD&ĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm quy chế chuyên môn năm học 2022 – 2023 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường  Mầm non Bắc Biên xây 

dựng kế hoạch phục hồi suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ như sau: 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi: 

- Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm Y tế  Quận, trạm y tế 

Phường và phòng GD&ĐT Quận Long Biên. Các đồng chí lãnh đạo luôn tạo điều kiện 

cho mọi công tác của nhà trường được hoạt động tốt. 

- Có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn 

và thực sự yêu nghề mến trẻ 

- Có đủ nhân viên nuôi dưỡng phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ. 

- Ban Đại diện cha mẹ học sinh rất quan tâm giúp đỡ nhà trường trong việc chăm 

sóc sức khoẻ cho trẻ. 

2. Khó khăn: 



- Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, cúm A, sốt xuất huyết….. diễn biến phức 

tap, trẻ nghỉ tại nhà thời gian dài nên vừa ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng của trẻ, 

vừa ảnh hưởng đến quá trinh phối hợp giữa nhà trường và gia đình trẻ. 

- Đa số phụ huynh làm nghề công nhân,lao động tự do, viên chức nên việc đưa 

đón trẻ chủ yếu là ông bà nên việc trao đổi tình hình ăn uống của trẻ gặp nhiều khó 

khăn. Bên cạnh đó, có một số phụ huynh quá chiều con cái cho con ăn uống theo sở 

thích không khoa học, chế độ sinh hoạt thất thường nên dễ làm cho trẻ suy dinh dưỡng, 

béo phì. 

- Số trẻ béo phì, suy dinh dưỡng, thấp còi đầu năm vẫn còn cao. 

3. Tình hình sức khỏe trẻ đầu năm 

Số trẻ ăn bán trú 384/384 Tỷ lệ      100  % 

Cân nặng bình thường 367/384 Tỷ lệ      95,6 % 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân   07/384 Tỷ lệ        1,8 % 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi 

Cân nặng cao hơn so vơi tuổi 

  05/384 

          10/384 

Tỷ lệ 

Tỷ lệ 

 1,3 % 

       2,6 % 

    

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH. 

1. Mục tiêu chung : 

- Phấn đấu:  Giảm: + Tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 0,5 %;  

                               + Tỷ lệ thấp còi xuống  0,5 %;  

                               + Tỷ lệ cân nặng cao hơn so với tuổi xuống dưới 1,0 %. 

- 100% trẻ được cân, đo khám sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng 

trưởng theo đúng quy định. 

- Phấn đấu đủ 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm. 

2. Nội dung: 

- Tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ cho trẻ 2 lần/ năm và cân đo chấm biểu đồ tăng 

trưởng vào tháng 9, 12, 4 để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe tốt để học tập và phòng chống 

suy dinh dưỡng. 



- 100% trẻ được sử dụng nước uống tinh khiết. 

- Nhà trường ký hợp đồng thực phẩm với các công ty cung ứng thực phẩm đã 

được Phòng y tế Quận phê duyệt. Đảm bảo thực phẩm tươi ngon, không bị dập 

nát.không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. 

- Thay đổi thực đơn cho trẻ thường xuyên theo tuần, theo tháng và theo mùa.        

- Đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày. 

3. Biện pháp phục hồi: 

a, Đối với trẻ suy dinh dưỡng: 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm: Là vấn đề quan trong hàng đầu trong việc bảo vệ trẻ 

tránh các bệnh nhiễm trùng đường ruột, giun sán… Lựa chọn thực phẩm tươi cho trẻ, hạn 

chế dùng cho trẻ những thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp, nấu thức ăn chín kỹ. 

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ suy dinh dưỡng. Cân hàng tháng và chấm 

biểu đồ tăng trưởng. 

- Phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho 

trẻ: Tăng thêm năng lượng trong khẩu phần ăn của trẻ tại nhà bằng cách cho thêm giá 

trị dinh dưỡng cao như: Thịt, Cá, trứng, sữa,... tăng cường rau xanh, hoa quả chin để 

cung cấp Vitamin, chất khoáng, chọn thực phẩm giàu canxi, kẽm. 

- Khi cho trẻ ăn phải tìm cách để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, cần cho trẻ 

ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi bữa một ít để đảm bảo số lượng thức ăn cần thiết cho trẻ, 

đồng thời phải cung cấp năng lượng cao hơn trẻ bình thường. 

- Theo dõi chất lượng bữa ăn của trẻ, vận động khuyến khích trẻ ăn hết xuất, giáo 

viên chăm sóc tốt giấc ngủ cho trẻ. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ uống bổ sung vi chất 

khi có chiến dịch uống vi chất dinh dưỡng tại trạm y tế. 

- Thường xuyên thay đổi thực đơn của trẻ để đảm bảo đủ cung cấp năng lượng, 

Canxi, Kẽm, Vitamin, Chất xơ, chất béo và các chất dinh dưỡng khác. 

- Hàng ngày cho trẻ tham gia vận động ngoài trời để tăng cường thể chất cho trẻ. 



- Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, cho trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi 

đi vệ sinh và khi tay bẩn. 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thực phẩm cho trẻ. 

- Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng vào giờ học cũng như giờ hoạt động 

ngoại khóa của trẻ. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh cho trẻ tẩy giun theo định kỳ (6 tháng/lần, 1 năm/2 

lần). 

b, Đối với trẻ béo phì:  

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ có cân nặng cao hơn so với tuổi. Cân 

hàng tháng và chấm biểu đồ tăng trưởng. 

- Xây dựng khẩu phần ăn của trẻ phối hợp nhiều loại thức ăn. Hạn chế các món 

rán, xào, nên ăn các món luộc, hấp, kho. Đồng thời, tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau 

xanh và hoa quả chín. 

- Khi nấu ăn cho trẻ thì giảm lượng dầu, mỡ. 

- Chế biến món ăn cho trẻ thì nên hạn chế các món xào, rán, nên làm các món 

luộc, hấp. 

- Nếu cho trẻ uống sữa thì nên cho trẻ uống sữa không đường, trẻ lớn thì nên cho 

trẻ uống sữa gầy ( sữa tách bơ ). Không nên cho trẻ uống sữa đặc có đường. 

- Khi cho trẻ ăn thì nên khuyên trẻ nhai kỹ và ăn chậm, ăn đều đặn, không bỏ 

bữa, không để trẻ quá đói vì nếu bị quá đói, trẻ ăn nhiều trong các bữa ăn sau như vậy 

sẽ làm mỡ tích lũy nhanh hơn. 

- Nên cho trẻ ăn nhiều vào bữa sáng để tránh cho trẻ ăn vặt, giảm ăn về chiều và 

tối. 

- Khi giáo viên cho trẻ ăn khuyên trẻ nên nhai kỹ và ăn chậm, trước khi ăn nên 

cho trẻ ăn một bát canh hay một bát rau để giúp trẻ giảm bớt cơn đói. 

- Thường xuyên cho trẻ vận động tại lớp như lau lá cây, tưới cây, đi bộ, đi cầu 

thang,giúp cô kê bàn ghế,lau bàn... giáo dục kiến thức cơ bản để trẻ có thể tự phòng 

chống béo phì. 



- Khuyên trẻ thường xuyên vận động, hoạt động ngoài trời, hạn chế các hoạt động 

tĩnh như: Xem ti vi, chơi trò chơi điện tử,... 

- Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh trong khẩu phần ăn của trẻ nên phối hợp 

nhiều loại thức ăn, tránh ăn một loại thực phẩm nào đó. Nên ăn nhiều rau xanh, quả ít 

ngọt. Giảm bớt gạo thay bằng khoai, ngô là những thức ăn cơ bản giàu chất xơ; Không 

nên cho trẻ ăn bánh, kẹo ngọt,uống nước ngọt và các loại đồ uống có ga, ăn vào lúc tối 

trước khi đi ngủ. 

Trên đây là kế hoạch chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng và béo phì của trường mầm 

non Bắc Biên. Rất mong có sự phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh, đồng thời yêu cầu 

cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện để đạt được kết quả 

cao. 

 

 

Nơi nhận: 
- GV các lớp(thực hiện) 
- Lưu: VT (02) 

 

 


