
UBND QUAN LONG BIÊN 
TRUONG MN DO TH. VIÆT HUNG 

THÔNG BÁO 
Cam kêt chât luong giáo dyc cüa co so giáo dåc mâm non, 

n�m hÍc 2022 - 20223 

STT Noi dung Nhà trë Mâu giáo 
- 100% trë em duoc khám súc - 100% tr� em duoc khám súc 

Mirc do ve src | khöe dËnh ky 2 lân/n�m. Theo khöe dinh ký 2 lân/n�m. Theo 
khoe mà trë em dôi dánh giá sy phát trién cça dõi �ánh giá su phát triên cça 
së dat dupgc cân nang và chiêu cao theo lra cân n·ng và chiëu cao theo lra 

tuoi (4 lân/n�m, 1 quyý 1 lân); | tuôi (4 lân/n�m, 1 quý 1 län) 

rieng trè SDD, thâp coi, trè có | riêng trè SDD, thâp còi, trë có 

só cân cao hon �Ù tuoi dugc | só cân cao hon �Ù tuôi dugc 
cân hàng tháng. Trë duoc | cân hàng tháng. Trè duoc 

cham sóc tot �ê phòng tránh| chäm sóc tôt dê phòng tránh 
suy dinh durõng và thùa cân, | suy dinh duong và thùa cân, 

béo phi. 
- 100% trè duoc vào biêu �ô|- 100% trè duçc vào biÃu �ô| 

täng truong, kip thÝi thông t�ng truong, kip thÝi thöng 
báo kêt quå �ên phå huynh, | báo kêt quä dên phy huynh, 
phoi hop có hiÇu quá giüïa gia phoi hop có hiÇu quá giïa gia 
dinh và nhà truong trong viÇc| �inh và nhà truong trong viÇc 
CS-ND tré. 

béo phi. 

CS-ND tré. 
+Ty le t�ng cân: 100%% +Ty lÇ t�ng cân: 100% 

+Gi£m ti lÇ SDD, cuói n�m|+ Gi£m ti lÇ SDD, cuôi n�m 
hoc không còn tre SLDD. 
+Giam ti lÇ thâp coi, cuôi| + Gi£m ti lÇ thâp côi, cuôi| 
n�m không có trè thâp còi. 
+Giäm ti lÇ trè có cân n·ng|+ Giàm ti lê tré có cân n·ng 

cao hon so vói �Ù tuôi. 
Thyc hiÇn có hiÇu quå các| Thrc hiÇn có hiçu quå các| 

quy dinh vÇ sinh cá nhân cça | quy dËnh vÇ sinh cá nhân cça| 
tre: 

hÍc không còn trë SDD. 

n�m không có trè thâp côi. 

cao hon so vÛi �Ù tuôi. 

trè: 

+100% trë nhà trë có nê nêp, | + 100% trë MG bé biêt ty lau 
ky n�ng vÇ sinh, lao �Ùng tu | m·t, rëa tay, �ánh r�ng, 80%| 
phuc vu don giàn; buóc �âu tr� có nê nêp, kù n�ng vÇ sinh,| 
biêt lau mat, rua tay, di vÇ | ty biêt xúc com và biêt lau| 
sinh, câm côc uông nuóc, xúc m·t rua tay dúng cách. 
mieng nuóc muôi, biêt tyu xúc |+ 100% trë MG nho có në | 
�n, biêt sir dung các �ô dùng | nêp, ký n�ng vÇ sinh và biêt 
cá nhân. lau m·t, riua tay, �ánh r�ng, tå 

- 100% tr� dugc �àm bào chât Xúc �n, tham gia trrc nht. 
| lugng bira �n, thrc �on phong + 100% trë MG lón có nê nép, 



phú voi các món �n mói, chê | ký n�ng vÇ sinh, lao �Ùns 
bien hop khâu vË cça trë, �ám phuc vu và biêt chäi r�ng, i. 
bào ty le Kcal theo �Ù tuõi, | m·t, rra tay dung cách, biét su 
cân dôi các chât dinh durõng, | dång các dô dùng cá nhân phù 
dam bào dù lugng BI và Ca. | hop thoi tiêt trong ngày, có kù 
Có che �Ù CS �ôi vÛi trè | n�ng lao �Ùng, tråc nht. 
SDD, tre th�p cói, trë có sô- 100% trë dugc dâm bäo chât 
cân cao hon so vÛi dÙ tuôi. |luong bïa än, �£m b£o tý l� 
100% trè dugc uông nuóc theo Kcal theo �Ù tuói, cân �ói các 

nhu cau, uông nhiêu nuÛc. | chât dinh duong. Có chê �Ù 
100% tre dugc tham gia �n | CS dôi vÛi tr� SDD, thâp còi, | 
buffet hàng tháng và �n buffet trè có sô cân cao hon so vÛi dÙ 
dãc biÇt trong nhïng dip lë tuoi. 100% trè duçc uÑng 

hoi. 
+KCal doi vói trë nhà trè: 600 duoc tham gia �n buffet hàng | -651 Kcal/ngày. 

nuóc theo nhu câu. 100% trè 

tháng và �n buffet �·c biÇt| 

|+ Ty le giïa các chât dinh trong nhüng dip lê hÙi. 
duong: P: 13-20%; G: 47-|t KCalo dôi vÛi tr� mâu giáo: 

50%; L: 30-40% (tý lÇ L �ông 615 726 Kcal/ngày. 
vt/L thuC vt = 70% và 30%).*Iy le giïa các chât dinh 

+Ty lÇ bïa chính và bïa phå| 60%; L: 25-35% (tý l� L �Ùng tai truong: Bïa chính trura:| vât/L thuc vt = 70% và 30%6). 40% 45%; bïa chinh chieu:|+ Ty lÇ 2 bïa t¡i truòng: Bïa 40% 45%; Bïa phy: 10% -| chính: 65% - 70%; bïa phs:| 

duong: P: 13-20%; G: 52-

20%. 30%-35%. 
+Ty le canxi: 350mg/ngày 

+Ty lÇ B1:0,41mg/ngày 
- 100% trè duoc tham gia c�cC-100% trè duoc tham gia các | dich vy ch�m sóc, nuôi dröng | dËch vå ch�m sóc, nuôi durõng chât luong cao theo nhu çâu: | chât luong cao theo nhu câu: 
�n sáng, �n tôi, tu van dinh |�n sáng, �n tôi, tu vân dinh 
duong, dón tré sm, traj tre durong, �ón trè sóm, trå tr� | 
muon, t�m rua, trông thu 7, 
- Tré khôe m¡nh, co the phát|. Tré khòe m¡nh, cân n�ng và 
triên cân �ôi. Cân n·ng và chieu cao phát triên tot theo 
chiêu cao phát triên tôt. Trè có | lúra tuoi. Thyrc hiÇn duoc các| 
các k+ n�ng vn dÙng töt theo vn �Ùng co bàn mõt cach dÙ tuoi. 
- Thích nghi vÛi chë dÙ| n mÙt sô to chât VÐ nhr nhanh, com, �n dugc câc lo�i thuc an m¡nh, bên, khéo theo �Ù tuði. 
khác nhau. 
- Làm drgc mÙt sô viÇc \tr| tot trong �n uông, giï gin sëc 
phuc vu bàn thân trong viec khoe và �àm bào an toàn cça 
�n, ngü, vÇ sinh cá nhân. 

+Tý lÇ canxi: 420mg/ngày; 
+Ty lÇ B1:0,41mg/ngày 

muon, t�m rùa, trông thit 7. 

vng vàng, dúng tu thê. Có 

- Có mÙt sô thói quen, ki n�ng | 

ban thân. 
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Nhân biet và biêt phòng- Chù �Ùng tránh và biêt cách 
Il Muc dÙ vê n�ng | tránh �ôi vÛi mÙt sô tinh | úng x vÛi mÙt sô tinh huông 

luc và hành vi | huông không an toàn vÛi bàn | nguy hiêm; sù dung mÙt sô �ô 
mà tre enn së dat | thân. 

dupc 
dùng (da0, kéo, bút) �úng 

-Trè thích khám phá, tim hiêu | cách. 
Cac su vt hiÇn tuong xung-Chù dong héng thú vÛi các | 
quanh, biêt sÝ n�n, nhin, nghe, ho¡t �Ùng khám phá, tim tôoi 

ngiri, nem dê nhân biêt d·c| các sy vt, hiÇn tugng xung 
diem nôi bât cça dôi tugng. quanh. 
Tre biêt ty bÙc lÙ mong- Có khå n�ng quan sát, so 
muôn, biêt quan sát, nhn xét, | sánh, phân lo¡i, phán �oán, 
ghi nho và buóc �âu tiên cça | chú ý, ghi nhÛ có chù �inh, tu| 
dien d¡t hiêu bi¿t b�ng loi nói. | duy �Ùc lp, sáng tao, phát 
-Trè nhân biêt, phân biÇt duoc | hiÇn và giài quyêt vân dê �on 
3 màu sãc co bàn. 

-Tre biet giao tiep phü hop nhau. 
trong mÙt sô tinh huông �on- Có mÙt sô phâm chât cá 
gian. 

- Biêt dugc mÙt sô viÇc duoc | Có ý théc vê bàn thân, có ký 

phép làm và không dugc phép n�ng sông phù hop �Ù tuõi. 

làm. Biêu lÙ su manh d¡n, ts-Có khå n�ng diên �¡t hieu 
tin, thích giao tiêp vói moi biêt b�ng các cách khác nhau 

nguroi xung quanh b£ng cù| (bäng hành �Ùng, hinh ånh, lÝi 

chi, loi nói. 
- Nhan biêt dugc trang thái| chù yêu. 
càm xúc vui, buôn, sg hâi; | - Có khà n�ng ty hÍc, ty tim| 

bieu lÙ càm xúc: vui, buôn, so kiêm thông tin. Biêt vn dång 
hai qua nét m·t, cë chi. 
-Biet thë hiÇn cám xüc truóc tuoi vào ho¡t �Ùng thrc tê. 

cái dep, càm xúc phù hãp vói-Có khà n�ng nhn biêt và thê 
nguoi và sy vt gân güi xung | hiÇn tình cam vói con nguroi,| 

quanh. 
- Có khå n�ng choi và giao quanh. 
tiêp theo nhóm, choi thân - Thåc hiÇn mÙt sô quy t�c, 
thiÇn canh trè khác. 
- Thich tu làm mÙt só công | �inh, truròng lóp mâm non, | 
viÇc don gi�n. 
*/ Thói quen, hành vi: 98% |- Có lòng nhân ái, tinh yêu| 

tré có thói quen, hành vi, nê thuong. Buóc �âu hiêu và| 
nêp �úng trong sinh ho¡t và | thre hiÇn mÙt sô giá trË sông:| 

hÍc tâp. 
/Nang lyre nhân thitc: 

- Dat yêu câu �Ù tuôi: 98,5% cam xúc, sáng t¡o, yêu 
- Chua d¡t yêu câu dÙ tuôi: | thích, hào héng tham gia vào| 

1,5% 

gian theo nhïng cách khác 

nhân: m¡nh dan, tu tin, tår lårc. 

noi...) vÛi ngôn ngï nói là| 

các kien théc �ä hÍc theo �Ù 

S vt, hiÇn turgng xung 

quy dinh trong sinh hoat ß gia 

cong dông gân güi. 

doàn kêt, chia së, tôn trong, 
hoa binh.. 

| các ho¡t dÙng nghÇ thu�t. 

�ông 



*Thói quen, hành vi: i 
trè có thói quen, hänh vi, 
nêp dúng trong sinh ho¡t va 

hoe tâp. 
/N�ng lure nhân thútc: 

Dat yêu câu dÙ tuôi: 99,5% 
- Chua dat yêu câu �Ù tuôi:| 

0,5% 
- Riêng khoi MGL: 

+ Dat yêu câu �Ù tuôi: 100% 

+Chra dat: 0%_ 
1. Chrong trinh giáo dåc mâm | 1. Chuong trinh giáo dåc mâm 

III Chuong trinh non mói theo quy dinh cça BÙ non mÛi theo quy �Ënh cça BÙ 
CSGD mà co sö| GD&ÐT. GD&ÐT. 
giáo duc tuân |2. Chuong trinh bô sung nâng |2. Chuong trinh bô sung nâng 

cao cua truong mâm non �ô cao cça truÝng mâm non �öô 

thË Viêt Hung �ä droc UBND thË ViÇt Hung �� dugc UBND 
Thành Phô Hà NÙi phê duy�t | Thành Phô Hà NÙi phê duyÇt 

De án theo Quyêt �Ënh sô| Dê án theo Quyêt �Ënh sô 
UBND ngày 

thü 

1631/QÐ UBND ngày| 1631/QÐ 
08/4/2021. 08/4/2021. 
- 100% tr� duoc tham gia các- 4/14 lÛp áp dung phuong 
hoat dÙng bô tro nhur: Tâm | pháp giáo duc tiên ti¿n cça 
vn dÙng và phát triên ngôn truong Quôc tê liên hop quÑc 
ngë (2 tiêt/tuân); Tháp tài | (UNIS) 
näng 1 buôi/tuân; Tham gia|- 100% trë drgc tham gia các 
hÍc chuong trinh GDTC hoat �Ùng bô trã nhur: Ho¡t 

tiêt/tháng); �Ùng làm quen vói tiêng Anh 
Montessori (1 tiêt/tuân). Tham (khôi mâu giáo CLC: 3 
gia hoat �Ùng t¡i các phòng| buôi/tuân, trong �ó có 1 buôi | 
chúc näng: thê châ, sáng t¡o, hÍc vói nguròi nuóc ngoài. 
nghÇ thut, âm nh¡c, thu viÇn. | Khôi Unis: 5 buoi/tuân hÍc 

100% GV nuóc ngoài); Tham 
gia Mý thuât và Am nh¡c t�ng 
cuong (2 tiêt/tuân/môn). Tham 

gia hoc chuong trinh GDTC| 
Gymkids (2 tiêttháng);| 

Montessori (1 tiêt/tuân). Tham 

gia hoat �Ùng t¡i các phông| 
chúc n�ng: Kidsmart, thë chât, | 
sáng t¡o, âm nh¡c, thu viÇn,.. 
-Trè duoc tham gia mÙt sô 
dich vy giáo dåc theo nhu câu 
tyr nguyên nhu: CLB Con hÍc 

gioi, tháp tài n�ng, múa 

Gymkids (2 



Aerobic, Vo (1 buôi/tuân)... 

- Nhà truong có dây du các trang thiêt bË, �ô diùng hiÇn dai 

IVCác dieu kiÇn phåc vu công tác ch�m sóc-giáo dåc tre. 
nuoi duong, | - �åm bào sy an toàn cho trè vê thê chât và tinh thân khi tre ö | 
ch�m sóc và truong. Bâo vÇ an toàn và phòng tránh mÙt sô tai n¡n thuong 

gido due 84p tre mam non. 
- Sù dung thåc phâm cça các nhà cung câp thåc phâm có uy | 

tin, dày dç giáy chéng nhn �£m b£o VSATTP do co so y tê 
kiem dËnh chât luong theo dËnh ký. Chê biën thsrc phäm theo 

dây chuyên s¡ch vÛi các thiêt bj nhà bêp vÇ sinh, hiÇn �¡i. 
- SÑ bïa än t¡i truong: án chính trua, än phå chiêu và än sáng 

theo nhu câu. 

- Nuóc uông (sü dång nuóc khoáng Lavie duãc kiêm �Ënh) 
- Xây dung thåc �on phong phú duoc thay �ôi món hàng ngày, 

theo tuan, theo mùa. X�y drng chë �Ù än, khâu phân �n phù 
hop vÛi dÙ tuôi. Tý lÇ các chât dinh duong cân dôi theo düng 

quy dinh. 
-Täng cuong än bô sung dinh duõng trong nhïng ngày giá rét; 
làm tôt các biÇn pháp phòng chöng nóng, phóng chöng rét, | 
phong chng các djch bënh theo mua. 
- Dåm båo vÇ sinh môi truòng ti lóp hÍc dên các bÙ phn khác. 
Dåm bào nguôn nuóc s¡ch và xu lí rác, nuóc thäi dúng quy 

dËnh vÇ sinh môi truòng. 
- Thuong xuyên cho trè duoc t�m n�ng vói nhiÇt �Ù thÝi tiêt| 

phù hop. 
-Trao �oi vÛi phå huynh, ghi nhât ký nhóm lóp hàng ngày. 

*Gir vng danh hiçu: 
- Tap the lao �Ùng xuat s�c Thành Phô; Truong chuân Quôc Gia múrc �Ù 2; 

Truong chât lugng cao Thành phô; Kiêm dËnh chât lugng dat câp �Ù 3; 

Co thi dua Thành phô; B�ng khen cça Chù tjch UBND Thành Phô; Bang khen 
cça BÙ GD&ÐT; Truong tiên tiên câp Qun; Truong tiên tiên vê TDT - �on vi 

dat chuân v�n hóa - Truong hÍc an toàn phòng tránh t¡i nan thuong tích - Truong 

hoc thän thiÇn - hÍc sinh tích cuc câp Qun. 

Ph¥n �áu �at chi tiêu: 

B�ng khen cça Thù tuóng Chính phù 

hant hành 



| UBND QU�N LONG BIËN 
TRUONG MN �Ö TH. VIÆT HUNG 

THÔNG BÁo 
Cam kêt chât lrong giáo dåc mâm non thyc te, 

n�m hÍc 2022 2023 

Don vj tính: trè em 
Nhà tre Mâu giáo Tong 

sôtrè 3-12 13-24 25-36 3-4 4-5 5-6 
tháng tháng tháng tuói tuoi tuÛi 

Stt Noi dung 
em 

ITong sÑ trë em 365 75 95110 85 

1 So tre em nhóm ghép 
2 Sô tre em 1 buôi/ngày 
3 So tre em 2 buôi/ngày 75 95110 85 365 

So tre em khuyêt tât hÍc hòa 
4 

nhp 
So tre em �roe tô chrc �n 

II 
tai co so 

365 75 95 110 85 

So tre em droc kiêm tra 
III 

dinh ky súrc khôe 
365 75 95 110 85 

Sô tre em duroc theo dôi séc 
IV khoe b�ng biêu dô t�ng 365 75 95 110 85 

trirong 

Kêt quá phát tri¿n súrc khoe 
V 

cüa tré em 

Kênh binh thuÝng 75 94 110 84 365 

2 Kenh duói -2 

3 Kênh duói -3 

4 Kênh trên +2 

5 Kênh trên +3 

6 
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6 Phân logi khác 

7 S6 tré em suy dinh duong 

8 S6 tré cm béo phi 2 1 

So tre em hÍe các chrong 
VI 

trinh ch�m sóc giáo dye 
Dol voi nhà trë 

Chuong trinh ch�m sóe giáo 
duc tre 3-36 tháng 

Chuong trinh GDMN 

b Chuong trinh GD nhà trè 75 75 

Chuong trinh BX nâng cao 

2 Doi voi mâu giáo 

a Chuong trinh CSGDMG 

b Chuong trinh 26 tuân 

c Chuong trinh 36 buôi 

Chuong trinh GDMN 

95 110 85 d Chuong trinh GDMG 

Chuong trinh BX nâng cao 

290 
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UBND QUAN LONG BIËN 
TRUONG MN �Ö TH. VIÆT HUNG 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin CSVC cüa co so giáo dåe mâm non n�m hÍc 2022 2023 

ST 
Noi dung Sô lugng 

Binh quân 
T 

Sô m/trè em 

ITong só phòng 
II Lo¡i phòng hÍe 

20 

1 Phong hÍc kiên cô 
6,8m /tre em 20 

2 Phong hoc bán kiên co 
3 Phong hÍoc t¡m 
4 Phong hÍc nhÝ 

III So diêm trrong 
Tông diÇn tích �ât toàn truong (m)8.896 m 

01 

IV 
24,4 m/tr� em 

V Tông diÇn tích sân choi (m*) 6.879m2 18,8 m/tr� em 
VI Tông diÇn tích mÙt sô loai phòng 

1 Dien tich phòng sinh ho¡t chung (m) 
2 Diên tich phòng ngo (m) 
3 Dien tích phòng vÇ sinh (m*) 
4 Dien tích hiên choi (m) 
5 Diên tích nhà bêp �úng quy cách (m) |197,28 m2 

Tong sÑ thiêt bË d�y hÍe tôi thieu 

143,6 m 7,8 m/trè em 

143,6 m 7,8 m/tr� em 

25 m 1,0 m/tr� em 
25 m 1,0 m/tre em 

0,5 m/tre em 

VII 
(Don v/ tính: bÙ) 198 bÙ/nhóm (lóp) 3.770 

Tông sô thiêt bË diÇn të-tin hÍe �ang 
VII | drge sir dång phåe vy hÍe tp (máy 
I 478 vi tính, máy chiêu, máy ånh ký thut sÑ 

V.V...) 
Tong sô thi¿t bË phuc vy giáo dyc 
khác 

IX 6.030 Só thiét bË/nhóm (lóp) 

Ti vi+Tivi tuong tác thông minh 25+3 

2 Nhac cu ( Dàn ocgan, ghi ta, tróng) 
Trong hoi 

44 

3 24 

5 Catsset 15 

8 



6 Dau Video/dâu dïa 25 

7 Máy chi¿u phi vt the 
8 8 Máy chiêu projecter 

20 

26 +1 
9 Màn chiêu 26+1 

10 Bàng tuong tác diçn tu 

| 11 Máy in 23 

12 Máy in màu 1 

13 Máy pho to 1 

14 Máy Scan 

15 Máy ép plastic 1 

16 Máy tính xách tay 3 

17 Máy vi tính 67 1 bophòng, lóp 

18 Tai nghe 44 Cái 

19 Camera 82 M�t 

20 Dâu ghi dï liÇu camera 3 Cái 

21 Am thanh giàng d¡y 17 Bo 
22 Loa máy tính 31 1 bÙ/lóp, phòng 

23 BÙ lru diÇn 12 1 bÙphòng QL-HC 

24 He thóng thiet bË cânh báo chông trÙm 
25 Thiêt bË khác.. 

01 Cai dat toàn truòng 

5568 

Giáo cu Montessori 1574 Bo 
Do choi ngoài tròi 91 cái 

Bàn hoc sinh, bàn ô sin 132+22 7 cáillóp 

Ghê hoc sinh 670+ 56 30 cái/lóp +126 

Bang quay 2 m·t 20 1 cáil lóp 

Giá phoi kh�n 20 1 cái/ lóp 

Giá �ê dép 12+7 

Tu de giay, dép, hÍc liÇu cça trè 36 1 bÙ/1 lóp 

Giá do choi góc v�n hÍc, âm nh¡c, nÙi 
tro, bán hàng, bác s+, xây dung .. 

80 bo 8 bo lóp 

Giá �ô choi các phòng chúc n�ng 25 

Giá �é �o dùng Montessori 58 Cái 
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Au inox fi22 34 

Bát, thia �n com và bÙ �ô dùng än 

uông 
680 

Khay com inox kim khi Th�ng Long 450 

Máy xay sinh to 2 

Máy thái cç quà 

Tran bát 2 

BÙ �o dùng buffet 2 

Bo do xoong nôi, âm chia �ô án chín 19 

Bo luu nghiÇm thúc �n 6 

Bo hÙp dung bát 19 

Cân ta 

Cân chia �n 2 

Các loai día 216 

Au, phíp thçy tinh 14 

Dao, thót, kéo 20 

Giá Inox, kÇ noi 11 

Chân de dfa 

Ro, chu, xô Inox, 
50 

18 

Bo xoong chào �ê nâu 50 

Só luong (m) 
Dùng cho hÍc Dùng cho giáo So m/tre em 

X Nhà vê sinh viên sinh 

Chung Nam/Nï | Chung Nam/Nï 

Dat chuân vÇ 

sinh 
Chua dat chuân 

22 m 625 m 1,7 m/trè em 

0 2 ve sinh 
(Theo Dièu le truong mâm non và Quyét dinh só 08/2005/QÐ-BYT ngày 

11/3/2005 cça BÙ Y té quy ainh vé tiêu chuán vÇ sinh �ói vÛi các loai nhà tiêu) 

Có Không 
XI Nguon nuóc sinh hoat hãp vÇ sinh X 

XII Nguon diÇn (lurói, phát diÇn riêng) X 
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XIII Kêt noi internet (ADSL) 
|XIV 
XV Tuong rào xây 

X 

X Trang thông tin �iÇn të (website) cça co sß giáo dsc 
X 

THÔNG B¢O 
Công khai thông tin vê �Ùi ngû nhà giáo, cán bÙ quan lý và nhân viên 

cua co só giáo duc mâm non, n�m hoc 2022-2023 
(Tinh den ngày 15/9/2022) 

Hinh théc tuyên dung Trinh dÙ �ào t¡o 
Tong 

Biên HÐ HÐ Noi dung 
Th.S DH CD TC THPT 

TT sô 
che 68 truong 

Tông sô cán bÙ 

quan lý, giáo viên 55 28 2 25 3 33 7 5 
và nhân viên 

I Cán bÙ quán ly 3 
1 3 2 

1 Hiçu truông 

2 Phó hiÇu truóng 2 2 1 
II Giáo viên 34 25 9 51 2 
III | Nhân viên 18 2 16 1 5 7 5 

1 
1 Nhân viên v�n thu 

2 Nhân viên k¿ toán 
1 

3 Thú quy 

4 Nhân viên y tê 

5 Nhân viên CNTT 
Nhân viên nuôi 

6 

duong 
9 9 6 

7 Nhan viên båo vÇ 3 3 

8 |Lao công, cây xanh 2 2 2 
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A. Lóp Unis t�ng cuong tiêng Anh 

+Dây hÍc thung qua côc ch O0, di ôn trên co Thu theo tháng, 
sß hiéu biêt và kién thérc nên cça tré (tich hop 
ngon ng, toán hoc, khoa hoc, nghÇ thuat, the 
chát và k n�ng XH, trong dó chú trong 5 yéu tó: phy huynh có 
kien thiic, kù n�ng, su hiéu biêt ve khái niÇm, thái | nhu cáu) 
do và hành dÙng. Khuyén khích hoc sinh d�t câu 
hoi và tim kiem câu trå loi vé thé giói xung 
quanh) 

theo hÍc k ho·c 
theo n�m (nêu 

+Tiêng Anh t�ng cuong: 05 tiêt/tuân, hÍc vÛi 
giáo viên nuóc ngoài (3 tiêt hoc câu triúc nga 
pháp, ti* vyng, giao tiép; 1 ti¿t hÍc Tieng Anh 

Mau giáo 4.500.000d qua Kich nghe; 1 tiét hoc Tieng Anh qua du án 
STEM) 

+Montessori: 1 tiê/tuân 
+My thuât t�ng cuòng: 2 ti¿tvtuan 

+Am nh¡c t�ng cuong:2 tiêt/tuân 

+GDPTTc Gymkid: 2 tiêt/tháng 
- Ho¡t �Ùng CLC: Nuóc uông Lavie. Khám súc 

khoe 2-3 làn/n�m. Các ho¡t dÙng ngày lë hÙi, 
liên hoan v�n nghÇ, TDTT, giao luu, trò choi, 
quà têt và tông kêt n�m hÍc. 

2. Hoc phâm: 500.000d/trë/n�m 

3. Tiên �n: 

Lra tuoi Múc tiên �n/ngày Phrong théc thu 

Nhà tre -35.000/tr�/ngày 
(Riêng thi 6 tuan 3 ho�c 4 �n Buffet, thu thênm Thu theo tháng 

Mau giáo 25.000d/tré/bîra) 

4. Các dich vå khác khi phy huynh có nhu câu: 

Nguyên t¯c Phrong 
thu 

STT Dich vu Kinh phí 

théc thu 
- Hoc phí thé 7 

(Néu có tir du 50 hoc sinh tro lên 
däng ký hoc lóp thú 7 thì nhà trvong 
së tó chúc dich vy và chi nhn tré 

dang ký theo tháng, khóng nhán tre 
däng ký theo ngày) 

�K theo Thu theo 
nhu câu tháng 

300.000d/tr�/tháng 

2 Dón sóm: tir 6h45 - 7h30. 20.000d/tré/buôi DK theoo Thu theo 
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nhu câu than 
Thu the 
tháng ho 
theo buoi 

3 - Trå muÙn: 
DK theo 
nhu câu 20.000d/trë/buói 

-70.000d/tr�/buói 

+Trå muÙn tr 17h30- 18h30 
+Trå muon tir 17h30 - 19h00 
Lru ý: Không có djch vu trå muôn sau 
19h00 vi vây phu huynh can s�p xép thÝi gian dê dón con dúng gio quy dinh. Nêu 
phu huynh �ón con muÙn sau 19h00' ba 
lán, nhà truong có quyên tit chói dáp 
úng dich vu dôi vói PH và hoc sinh dó. 
- An sáng 

- 15.000d/trè/bïa DK theo Thu theo 
nhu câu tháng 

50.000d/tre/buoi DK theo 
nhu câu 

5 - T�m rùa theo nhu câu 
Thu theo 

tháng ho·c 
buôi 

- CLB con hÍc giôi dành cho trë të 3 | 200.000d/tr�/tháng/4 | �K theo 
buoi. 

6 
Thu theo 6 tuoi 

nhu câu tháng 
- CLB Steam for kids (tháp tài n�ng) 280.000d/tr�/tháng/4 DK theo buoi. 

7 
Thu theo dành cho trè tiër 3 - 6 tuôi 

nhu câu tháng 
360.000d /tr�/tháng 
/4 buoi. 

DK theo Thu theo 
- CLB GDTC Gymkids dành cho trê 
tr 18 tháng - 6 tuôi 

- CLB Múa - Aerobic dành cho trë 3 - 150.000d /tr�/tháng 

8 

nhu câu tháng 
9 

DK theo Thu theo 
/4 buoi. 
150.000d /trè/tháng 
/4 buoi. 

6 tuoi 
nhu câu tháng 

10 
DK theo Thu theo - CLB Võ dành cho trè 3 - 6 tuôi 
nhu câu tháng 

11 -CLB STEAM dành cho trê 3 - 6 tuåi300.000d /tr�/tháng Thu theo DK theo 
nhu câu /8 buoi. tháng 

5. Thu ho: 

Nguyên t�c Phrong thée thu 
thu 

Kinh phí Stt THU HO 

Theo hop dông DL nguyên Theo tëng dot tô 
chúc thrc te 

Tham quan d� ngoai (nêu có) 

100.000d/trè/n�m nguyën Thu 1 lân vào �âu 
n�m hÍc 

2 Båo hiêm thân thÃ 

3 | Kinh phí ho¡t dÙng cça Ban 
dai d¡i diÇn CMHS Ty nguyên 

Nhà truong trân trpng thöng báo./. 

Noi nhan: 
- PGD&DT quan Long Bien-Dé B/C 
- CBGVNV và phå huynh - dé cóng khai 

Long Biên, ngày 15 tháng 9 n�m 2022 
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