
 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

     TRƯỜNG MN BÌNH MINH                           
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

- Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai công tác thi, tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020; 

- Căn cứ kế hoạch số 18 /KH-PGD&ĐT quận Thanh Xuân ngày 15/5/2019 về kế hoạch tuyển sinh vào các trường 

mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020  

TRƯỜNG MN BÌNH MINH CÓ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020 NHƯ SAU: 

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 480 cháu cho 4 lứa tuổi: 

a. Học sinh Nhà Trẻ          :  Các cháu sinh năm 2017    - Số lượng:    80 cháu 

b. Học sinh Mẫu giáo Bé   :  Các cháu sinh năm 2016    - Số lượng:  160 cháu 

c. Học sinh Mẫu giáo Nhỡ :  Các  cháu sinh năm 2015  - Số lượng :   120 cháu  

d. Học sinh Mẫu giáo Lớn :  Các cháu sinh năm 2014    - Số lượng :  120 cháu  

(Nếu số trẻ đăng ký vượt quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm để lấy đúng chỉ tiêu được giao) 

2. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH 

• Tuyển sinh tất cả các cháu có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Phường Thanh Xuân Trung. 

•  Đối với các gia đình mới chuyển về chung cư trên địa bàn phường TXT có nguyện vọng cho con học tại trường MN Bình Minh thì 

đăng ký để nhà trường lập danh sách xin ý kiến chỉ đạo của phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân. 

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:         

• Tuyển sinh trực tuyến (Dành cho trẻ sinh năm 2014): 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  

• Tuyển sinh trực tiếp (Đối với trẻ sinh năm 2014 đến 2017): Phụ huynh học sinh đến  xin học cần mang theo Sổ hộ khẩu + Giấy 

khai sinh (bản chính) để làm căn cứ xét tuyển.  

4. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:                 NHÀ VĂN HÓA PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG  

               ĐỊA CHỈ: Số 63 – Đường Nhân Hòa – Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội 

5. THỜI GIAN TUYỂN SINH:  

• Đăng ký tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019 

• Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019 

a. Thời gian phát phiếu đăng ký tuyển sinh:  Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 17h00, cụ thể :  

+ Ngày 13/7/2019:       Phát phiếu đăng ký xét tuyển cho các cháu lứa tuổi Mẫu Giáo Lớn   (sinh năm 2014) 

+ Ngày 15/7/2019:      Phát phiếu đăng ký xét tuyển cho các cháu lứa tuổi Mẫu Giáo Nhỡ   (sinh năm 2015) 

+ Ngày 16/7/2019:      Phát phiếu đăng ký xét tuyển cho các cháu lứa tuổi Nhà Trẻ              (sinh năm 2017) 

+ Ngày 17/7/2019:      Phát hồ sơ tuyển sinh cho các cháu lứa tuổi Mẫu Giáo Bé                  (sinh năm 2016) 

Để thực hiện công tác Phổ cập GD cho trẻ 5 tuổi, nhà trường sẽ tiếp nhận tất cả các cháu thuộc lứa tuổi Mẫu giáo Lớn theo nhu cầu của 

phụ huynh. 

b. Thời gian tổ chức bốc thăm (nếu số trẻ đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh): 

+ Lứa tuổi Mẫu Giáo Lớn :   14h30 ngày 13/7/2019    

+ Lứa tuổi Mẫu giáo Nhỡ  :   14h30 ngày 15/7/2019 

+ Lứa tuổi Nhà Trẻ            :   14h30 ngày 16/7/2019 

+ Lứa tuổi Mẫu giáo Bé    :   14h30 ngày 17/7/2019 

c. Thủ tục và thời gian tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển:  

* Hồ sơ gồm có: 

+ Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường). 

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu). 

+ Bản photo sổ hộ khẩu (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 phường. 

* Thời gian nộp hồ sơ:  Đúng 14h30  phụ huynh học sinh có mặt để nhận đơn xin học và làm thủ tục nhập học cùng ngày tuyển 

sinh các lứa tuổi  (Nếu số trẻ đăng ký tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu giao, nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm). 

d. Xem danh sách xếp lớp: Từ ngày 24/7 đến ngày 26/7 các vị phụ huynh đến xem danh sách xếp lớp của các cháu tại bảng thông báo và 

nhận giấy vào lớp tại: Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Trung – Số 63 - Đường Nhân Hòa - Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh 

Xuân – Hà Nội. 

* Lưu ý: 

- Khi đăng ký tuyển sinh trực tiếp, phụ huynh cần nắm rõ mọi thông tin về cha, mẹ như: số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa 

chỉ email; địa chỉ HKTT và nơi ở hiện tại, địa chỉ thuộc tổ dân phố nào. 

- Sau khi bốc thăm, các cháu có đủ điều kiện được tiếp nhận vào trường sẽ được phát bộ hồ sơ tuyển sinh năm học 2019 -2020 để phụ 

huynh kê khai. 

- Từ 19/7 - 22/7/2019: Nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ tuyển sinh các cháu diện KT2, KT3 trên địa bàn P.Thanh Xuân Trung.   

                                                                                                                                 
HIỆU TRƯỞNG 

Lê Thị Phương Hảo 
(Đã ký) 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

