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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

  NĂM HỌC 2020 - 2021 

 Căn cứ công văn số 1363 /SGD&ĐT-QLT ngày 06/05/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các 

trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD&ĐT ngày 17/6/2020 của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân về kế hoạch tuyển sinh vào các 

trường mầm non, lớp 1 và lớp 6  năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 07 /KH-MNSS ngày 09/6/2020 của trường mầm non Sao Sáng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; 

I. Lứa tuổi và và chỉ tiêu tuyển sinh được giao: 

- Học sinh Nhà trẻ: Các cháu sinh năm 2018 Số lượng: 100 cháu. 

- Học sinh Mẫu giáo Bé: Các cháu sinh năm 2017 Số lượng: 118 cháu. 

- Học sinh Mẫu giáo Nhỡ: Các cháu sinh năm 2016 Số lượng: 77 cháu. 

- Học sinh Mẫu giáo Lớn: Các cháu sinh năm 2015 Số lượng: 28 cháu. 

II. Hồ sơ nhập học gồm:  

- Đơn xin học (theo mẫu có đóng dấu của nhà trường). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 

- Bản photo sổ hộ khẩu gia đình (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục 

nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường. 

III. Phân tuyến tuyển sinh: Tuyển học sinh đúng tuyến: Là học sinh thuộc diện KT1, có hộ khẩu thường trú tại phường Kim 

Giang ( Khu dân cư số 1, 2 và 6) – Quận Thanh Xuân. 

IV. Hình thức tuyển sinh:   

1. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

           Cha mẹ học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà bằng cách khai đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực 

tuyến tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn 

2. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh: 



         Phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh mang theo: Sổ hộ khẩu + Giấy khai sinh (bản chính) để căn cứ xét tuyển. 

V. Thời gian tuyển sinh: 

       1. Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020. 

       * Lưu ý: Hệ thống mạng chỉ mở để thực hiện tuyển sinh trực tuyến trong thời gian trên. 

        2. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020 (trừ ngày nghỉ). 

        - Sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ 00'.  

        - Chiều: Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' 

        - Địa điểm: Hội trường tầng 4 trường mầm non Sao Sáng ngõ 58 - P. Hoàng Đạo Thành - P. Kim Giang – Q. Thanh Xuân  

          Hà Nội. 

        - Phụ huynh đăng ký nhập học chia ngày theo độ tuổi, lịch cụ thể như sau:  

2.1. Ngày 13 tháng 8 năm 2020: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2015 ưu tiên phổ cập trẻ 5 tuổi). Tuyển sinh trẻ sn 2016 

2.2. Ngày 14 tháng 8 năm 2020: Tuyển sinh trẻ sinh năm 2017. 

2.3. Ngày 15 tháng 8 năm 2020: Tuyển sinh trẻ sinh năm 2018. 

3. Một số điều cần lưu ý:  

          - Ban giám hiệu nhà trường bố trí phương tiện và cán bộ trực, hỗ trợ cha mẹ học sinh thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 

04/8/2020 đến ngày 06/8/2020 tại phòng hội đồng nhà trường. 

- Phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định theo lứa tuổi. 

- Các cháu có đủ điều kiện được tiếp nhận vào trường sẽ được phát bộ hồ sơ tuyển sinh năm học 2020-2021 để phụ huynh kê 

khai đúng theo yêu cầu. 

- Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020 nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của phòng GDĐT nhà trường tiếp tục tuyển 

sinh. 

- Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường sẽ phân công Ban giám hiệu, cán bộ trực tuyển sinh trong giờ hành chính để 

hướng dẫn chi tiết cụ thể. 

 - Để thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch, đúng quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội,  

phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, đề nghị các bậc phụ huynh đến nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./. 

   

  HIỆU TRƯỞNG 
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