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     UBND QUẬN LONG BIÊN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MN HOA THỦY TIÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                  
  Số:    /KH-MNHTT                                                        Việt Hưng, ngày      tháng    năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THI TRANG TRÍ LỚP  
NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

        Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; căn cứ vào tình hình 
thực tế của trường. Trường MN Hoa Thñy Tiªn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội 
thi trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học năm học 2021 – 202 như sau. 

I. Mục đích. 

      - Tạo môi trường giáo dục công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh đối 
với trẻ em; Đẩy mạnh xây dựng, tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng 
trải nghiệm nhằm kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ em, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện trẻ em . 

- Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
phát triển toàn diện trẻ em mầm non.  

- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực 
hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. 

- Tổ chức Hội thi nhằm phát huy tinh thần thi đua của CBGVNV nhà 
trường, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ; phát 
huy sáng tạo trong công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên, tạo cơ hội cho trẻ 
được tham gia học tập trải nghiệm trong hoạt động góc. 

II. Nội dung tổ chức. 

1. Thời gian. 

      - Phát động thi đua trang trí lớp từ ngày 01/10/2021 đến ngày 12/11/2021. 

      - Chấm thi vào ngày 12/11/2021, tổ chức phát thưởng nhân kỷ niệm Ngày 
nhà giáo VN 20 - 11 năm 2021. 

2. Nội dung. 

          - Thi đua trang trí lớp tạo môi trường học tập cho trẻ, phát huy sáng tạo 
trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, chuẩn bị nhiều nguyên liệu mở cho trẻ hoạt 
động. 

         - Đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. 

 - Phòng học, khu vui chơi học tập, khu vực làm việc: đảm bảo các điều kiện 
theo quy định. 

 - Nhà vệ sinh thân thiện: Thông thoáng, khô, sạch, đủ thiết bị phục vụ, có 
cây xanh.  
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- Môi trường làm việc, học tập ấm áp, thân thiện đoàn kết; mọi thành viên 
trong trường học, lớp học được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu 

- Tiêu chí cụ thể (phụ lục 1) 

3. Cơ cấu giải thưởng 

 - Giải xuất sắc: 1 giải  - 350.000đ 

 - Giải nhất: 01 giải  - 300.000đ 

 - Giải nhì: 02 giải  - 250.000đ 

 - Giải ba: 03 giải  - 200.000đ 

 - Giải khuyến khích: - 150.000đ 

4. Phân công nhiệm vụ. 

     - Thành lập ban giám khảo: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - HT 

     - Ban giám khảo bao gồm 3 Đ/c trong Ban giám hiệu - Chịu trách nhiệm chấm 
thi, tổng hợp kết quả, góp ý nhận xét và định hướng cho GV về cách trang trí lớp 
. 

     - Chế độ khen thưởng: Đ/c Tú Anh:  bộ phận kế toán 

     - Mua học liệu đồ dùng văn phòng phẩm cho các lớp: Đ/c Âu Thị Lệ Trang  

     - Tổng hợp sau hội thi và làm báo cáo: Đ/c Âu Thị Lệ Trang - Phó HT 

 

      Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi trang trí lớp tạo môi trường học tập cho 
trẻ năm học 2021 - 2022. Các Đ/c CBGVNV được phân công chủ động trong 
công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
 
 Nơi nhận                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
  - CBGVNV-để thực hiện; 
  - Lưu VP. 
 
                                                                                                
                                                                                         Nguyễn Thị Thu Trang 
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    Phụ lục 1 
        UBND QUẬN LONG BIÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG MN HOA THỦY TIÊN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           

                                                             Long Biên, ngày ..... tháng ...... năm 2021 
 

BIÊN BẢN CHẤM TRANG TRÍ LỚP 
NĂM HỌC  2021 - 2022 

 
Tên lớp: ..............Giáo viên................................................................................ 

Người chấm : .......................................................................................................... 

NỘI DUNG ĐIỂM 

CHUẨN 

ĐIỂM 

CHẤM 

1. Trang trí: 4 điểm 

- Phân góc rõ ràng, hợp lý, bố cục hài hòa đẹp mắt, các 

hình ảnh trang trí đẹp, phù hợp  với lứa tuổi, chủ điểm 

có tính sáng tạo 

- Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi khoa học, thuận tiện cho trẻ 

sử dụng 

- Các vật dụng trang trí, đồ dùng đồ chơi đảm bảo an 

toàn cho trẻ 

 

2,0 

 

 

1 ,0 

 

1,0 

 

2. Nội dung các góc chơi: 3 điểm 

- Có nhiều góc mở, các nguyên liệu mở tạo cơ hội cho 

trẻ hoạt động, phát huy tính tích cực của trẻ. 

- Mảng chơi mở phải có tính sáng tạo, nội dung góc chơi 

phong phú phù hợp độ tuổi, sử dụng nhiều các sản phẩm 

của trẻ.  

 

1,5 

 

1,5 

 

3. Đồ dùng tự tạo: 1,5 điểm 

- Có nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo, đảm bảo tính sư 

phạm, tính sư phạm, an toàn khi sử dụng 

 

1,5 

 

4. Vệ sinh: 1,5 điểm 

- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi phòng nhóm sạch sẽ 

 

1,5 

 

       Tổng điểm  10  
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NHẬN XÉT CHUNG 

Ưu điểm. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

       Tồn tại. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

       Xếp loại: ........................... 

                       Giám khảo       Hiệu trưởng 

 

 

 

…………..………………………………..                   Nguyễn Thị Thu Trang 

 

    Ghi chú 

    Từ 9.8 – 10 điểm: Giải xuất sắc 

               Từ 9.5 dưới 9.8 điểm: Giải nhất 

               Từ 9.0 dưới 9.5 điểm: Giải nhì 

               Từ 8.5 dưới 9.0  điểm: Giải ba 

    Từ 6.5 dưới 9.5 điểm: Giải khuyến khích 

    Dưới 6.5: Không đạt 

 
 


