
 

 

 UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

 

Số:     /KH-MNSC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Thanh Xuân, ngày 11 tháng 5 năm 2022  

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 
NĂM HỌC 2022-2023 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 

950/UBND-KGVX ngày 31/03/2022 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm 

non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn số 942/SGDĐT-

QLT ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các 

trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;  

Căn cứ Kế hoạch “Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân giai 

đoạn 2020-2025”; Số liệu điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn của 

UBND 11 phường trong quận;  

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 10/5/2022 của phòng GD&ĐT 

quận Thanh Xuân về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm 

học 2022-2023. 

Căn cứ chỉ tiêu được giao về số lớp, số học sinh, Trường Mầm non Sơn 

Ca xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Mục đích - yêu cầu. 

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, 

khách quan. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ rang, công khai, tạo thuận lợi cho 

học sính và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

của nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

2. Phối hợp với UBND phường Kim Giang thực hiện phân tuyến tuyển 

sinh giữa 02 trường Mầm non trên địa bàn, tránh tình trạng quá tải ở 01 trường. 

Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách 

nhiệm trong công tác tuyển sinh.  

3. Đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định, 

hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. 

4. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 
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II. Lứa tuổi và và chỉ tiêu tuyển sinh được giao: 
 

Độ tuổi 
Chỉ tiêu được giao Số lớp HS hiện có Số HS 

Tuyển mới Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

MG Lớn (2017) 6 270 6 270 0 

MG Nhỡ (2018) 6 240 5 180 60 

MG Bé (2019) 5 165 3 75 90 

Nhà trẻ (2020) 3 75 0 0 75 

Tổng số 20 750 14 525 225 

 

III. Phân tuyến tuyển sinh: 

Tuyển học sinh đúng tuyến: Là học sinh thuộc diện KT1 thuộc các tổ dân 

phố số 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18 có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Giang. 

IV. Hình thức tuyển sinh:     

Nhà trường phối hợp với UBND phường thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền về kế hoạch tuyển sinh trên các hệ thống thông tin đại chúng của phường. 

1. Tuyển sinh trực tuyến. 

Nhà trường thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 

lứa tuổi MG lớn từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022. (Phát mã số học 

sinh và hướng dẫn vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến hoàn thành trước ngày 

27/5/2022). 

2. Tuyển sinh trực tiếp. 

Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022, phụ huynh đến đăng ký tuyển 

sinh mang theo hồ sơ xin học để làm căn cứ xét tuyển. Học sinh đủ điều kiện xét 

tuyển, nhà trường sẽ có lịch hẹn cụ thể ngày nhập học.  

V. Thời gian, địa điểm tuyển sinh: 

- Sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30.  

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 

- Địa điểm: Trường Mầm non Sơn Ca - Ngõ 80, phố Hoàng Đạo Thành, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

- Phụ huynh đăng ký tuyển sinh theo độ tuổi và lịch cụ thể như sau: 

1. Ngày 13/7/2022: Tuyển sinh lứa tuổi Mẫu giáo Nhỡ (sinh năm 

2018): Phụ huynh mang hồ sơ đến đăng ký tuyển sinh, nhà trường tiếp nhân hồ 

sơ và phát phiếu hẹn ngày nhập học. 



3 

2. Ngày 14-15/7/2022: Tuyển sinh lứa tuổi Nhà trẻ (sinh năm 2020): 

Phụ huynh mang hồ sơ đến đăng ký tuyển sinh, nhà trường tiếp nhân hồ sơ và 

phát phiếu hẹn ngày nhập học. 

3. Ngày 18/7/2021: Tuyển sinh lứa tuổi Mẫu giáo Bé (sinh năm 2019): 

Phụ huynh mang hồ sơ đến đăng ký tuyển sinh, nhà trường tiếp nhân hồ sơ và 

phát phiếu hẹn ngày nhập học. 

VI. Hồ sơ xin 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, Sổ tạm trú (không cần công chứng, kèm theo 

bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy hẹn đã 

hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.  

* Lưu ý:  

- Sau ngày 18/7/2022, nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ tiếp tục tuyển học 

sinh với các đối tượng là học sinh thuộc diện KT2, KT3. 

VII. Lịch trình kế hoạch tuyển sinh. 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Tháng 4 
- Kiểm tra rà soát lại số học sinh các lớp và 

số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường.   

- Đ/c Thu 

Tháng 5 

- Tuần 2 

- Tuần 3 

 

 

- Hoàn thiện nộp Kế hoạch tuyển sinh. 

- Trả mã số cho học sinh 5 tuổi. 

 

- Đ/c Thúy 

- Đ/c Phương, giáo 

viên Khối MG Lớn 

Tháng 6 

- Tuần 1 

 

 

- Tuần 2 

 

 

 

 

- Tuần 2 

 

 

- Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh: Gồm 

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công 

đoàn, Thanh tra nhân dân. 

- Phối kết hợp với UBND phường Kim 

Giang, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường 

chuẩn bị cho công tác tuyển sinh; thông báo 

tuyển sinh trên thông tin đại chúng phường 

Kim Giang. 

- Niêm yết thông báo tuyển sinh trong nhà 

trường. 

 

- Đ/c Thúy 

 

 

- Đ/c Dung 

 

 

 

 

- Đ/c Thu 
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Thời gian Nội dung Người thực hiện 

- Tuần 3 - Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh. - Đ/c Phương 

Tháng 7 

- Tuần 1-2 

 

 

- Tuần 1 

 

- Tuần 1 

- Tuần 2 

 

- Tuần 2-3 

- Tuần 3 

- Tuần 3 

 

 

 

- Phối hợp làm việc với UBND và công an 

phường Kim Giang về công tác đảm bảo an 

ninh trong thời gian tuyển sinh. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên trong ban tuyển sinh của nhà trường. 

- Tuyển sinh trực tuyến. 

- Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký 

tuyển sinh trực tuyến. 

- Tuyển sinh trực tiếp. 

- Tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) 

- Trước ngày 23/7 cập nhật danh sách học 

sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện 

tử. 

 

- Đ/c Dung, tổ bảo 

vệ. 

 

- Đ/c Thúy. 

 

- Hội đồng tuyển 

sinh. 

 

 

 

 

- Đ/c Phương. 

                                                                                                            

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (b/c); 

- UBND phường KG (để p/h); 

- Công an phường KG (để p/h); 
- Ban tuyển sinh (t/h) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 


