PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON 2

Quận 3, ngày 29 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2019 – 2020
ĐỐI TƯỢNG :
- Trẻ em có hộ khẩu thường trú tại Phường 2 Quận 3, gồm các độ
tuổi như sau:
- Nhóm 18 - 24 tháng: 45 bé
- Nhóm 25 - 36 tháng: 40 bé
- Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 40 bé
- Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 45 bé
THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ: từ 15/6/2019 đến 23/6/2019
- Sáng từ 8.00 giờ  9.00 giờ; Chiều từ 15 giờ  16 giờ.
- Giải quyết thu nhận theo thứ tự sau, học sinh có:
Ưu tiên 1: Cha, mẹ là cán bộ, viên chức nhà nước: ngày 15/6 
16/6/2018
Ưu tiên 2: Cha, mẹ không là cán bộ viên chức nhà nước: ngày 19/6 
23/6/2019
>Sau thời gian trên, nếu còn chỗ, trường sẽ thu nhận học sinh thuộc phường
khác để đủ chỉ tiêu tuyển sinh
DỰ KIẾN SỐ NHÓM LỚP NĂM 2019 - 2020 :
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hộ khẩu P2Q3

 THỦ TỤC NHẬP HỌC:
Khi liên hệ mua hồ sơ nhập học cho trẻ, đề nghị phụ huynh học sinh
đem theo:
- Giấy xác nhận của cơ quan ( đối với diện ưu tiên 1)
- Bản sao hộ khẩu có tên của trẻ được thị thực của UBND phường.
- Bản sao khai sinh của trẻ.
- Bảng photocopy phiếu tiêm chủng của trẻ.
Yêu cầu phụ huynh nộp lại hồ sơ học sinh trong thời gian tuyển sinh
(hết ngày 30/6/2019) để trường tiện việc sắp xếp nhóm lớp; sau thời gian trên
phụ huynh không nộp lại xem như không đăng ký học tại trường, trường sẽ
thu nhận học sinh mới cho đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Trường công bố danh sách học sinh năm học 2019-2020 vào ngày
1/8/2018.

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

