ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG MẦM NON 2

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

Quận 3, ngày 28 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2020 – 2021
ĐỐI TƯỢNG:
Trẻ em có hộ khẩu thường trú tại Phường 2 Quận 3 (có 2 diện ưu tiên) và
một số học sinh ở phường và quận khác có nhu cầu học tại trường Mầm Non 2,
gồm các độ tuổi như sau:
- Nhóm 18 - 24 tháng ( Năm 2018): 30 - 35 bé
- Nhóm 25 - 36 tháng ( Năm 2017): 20 - 25 bé
- Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi (Năm 2016): 60 - 65 bé
- Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi (Năm 2015): 30 - 35 bé
- Lớp Mẫu giáo 5 - 6 tuổi (Năm 2014): 30 - 35 bé
THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ: từ 01/7/2020 đến 20/7/2021
- 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 01/7/2020 đến
8/7/2020
Ưu tiên 2: Cha, mẹ không là cán bộ viên chức nhà nước: ngày
9/717/7/2020
>Sau thời gian trên, nếu còn chỗ, trường sẽ thu nhận học sinh thuộc phường,
quận khác vào ngày 20/7/2020để đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
DỰ KIẾN SỐ NHÓM LỚP NĂM 2019 - 2020:
Độ tuổi

Số lớp nhóm

Học

Học sinh

sinh

tuyển thêm

Ghi chú

hiện có
18 - 24 tháng

01

00

30 - 35 bé

03 GV/nhóm

25 - 36 tháng

01

15

20 - 25 bé

03 GV/nhóm

Mẫu giáo 3 - 4 tuổi

03

46

60 - 65 bé

02GV/ lớp

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi

03

85

30 - 35 bé

02GV/ lớp

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

03

86

30 - 35 bé

02GV/ lớp

 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 24/7/2020) 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 2020-2021 vào ngày 1/8/2020.

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

