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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG 

 

Số:           /KH-MNĐTSĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày        tháng        năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 
 

 

 Căn cứ Quyết định 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;  

 Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với 

cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư 

số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; 

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động trường chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012; 

 Căn cứ Công văn  số 5169/UBND – KGVX  ngày 23 tháng 10 năm 2018 

của UBND Thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, 

lớp 1 và lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020;  

 Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/03/2019 về việc hướng 

dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SGD&ĐT ngày 29/03/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội v/v triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và 

tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;  

 Căn cứ kế hoạch 419/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân quận Long Biên về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non quận Long 

Biên đến năm 2020; 

 Căn cứ vào báo cáo số 118/BC-UBND ngày 10/04/2019 của UBND quận 

Long Biên về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2019-2020; 
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        Căn cứ kế hoạch số 18/KH-PGD&ĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên về việc thực hiện công tác tuyển 

sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020; 

 Căn cứ vào số lượng điều tra trẻ lứa tuổi mầm non từ 0 tháng tuổi - 72 

tháng tuổi thuộc tuyến tuyển sinh và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất của nhà 

trường. Trường mầm non Đô thị Sài Đồng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 

học 2019 - 2020 cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

I. Mục đích 

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công 

bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS); góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất 

lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.  

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách 

nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả Luật Thủ đô, đáp ứng mục tiêu phát triển 

của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tiến tới hội nhập Quốc tế. 

II. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng quy định về phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo đủ chỗ học 

cho HS, phấn đấu giữ đúng quy định số học sinh trong mỗi nhóm lớp theo đúng 

quy định của trường chất lượng cao. 

- Đảm bảo 100% HS được học 2 buổi/ngày. 

- Đảm bảo về sĩ số học sinh/lớp, định biên số cô/trẻ/lớp đúng qui định 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về trường chất lượng cao, công khai 

các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các 

bậc phụ huynh. 

- Thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Tuyệt đối không 

được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện công tác tuyển sinh. 

- CBGVNV được phân công nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước cấp trên.  Hiệu trưởng trường học là người chịu trách nhiệm cuối cùng về 

công tác tuyển sinh. 
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B. NỘI DUNG 

I. Tuyển sinh vào các trường Mầm non 

1. Phương thức và đối tượng:  

- Tuyển sinh theo phương thức trực tiếp. 

- Đối tượng tuyển sinh học sinh trên toàn Quận Long Biên (Trẻ sức khỏe 

tốt phát triển bình thường theo độ tuổi). 

2. Độ tuổi dự tuyển: 

- Ưu tiên tuyển sinh hết trẻ 5 tuổi, các cháu trong độ tuổi từ 18 - 72 tháng 

tuổi trên địa bàn khu Đô Thị Sài Đồng, phường Sài Đồng. 

- Nếu số học sinh có nguyện vọng đăng kí vào học tại trường Mầm non 

Đô Thị Sài Đồng – trường chất lượng cao nhiều hơn so với chỉ tiêu được phê 

duyệt, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Học sinh nhập học ưu tiên theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh. 

- Học sinh đúng tuyến của trường là học sinh thuộc các diện sau: 

+ Diện 1: HS có hộ khẩu thường trú tại địa bàn trong khu vực tuyển sinh 

của trường (Ưu tiên học sinh có hộ khẩu tại phường Sài Đồng, KĐT Sài đồng). 

+ Diện 2: HS ở cùng bố, mẹ đã sở hữu nhà tại tổ dân phố trong khu vực  

tuyển sinh của truờng, đang hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu (có giấy hẹn của 

công an Quận) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an Phường thuộc 

khu vực tuyển sinh của trường. 

* Số lớp, số trẻ dự kiến tuyển sinh năm học 2019 - 2020 

STT Lứa tuổi Số trẻ 

dự kiến 

tuyển 

mới 

Số trẻ 

cũ 

Số trẻ 

sau khi 

tuyển 

sinh 

Số 

lớp 

Sĩ số 

Trẻ/lớp 

GV/lớp 

1 Mẫu giáo lớn 

(5 - 6 tuổi) 

04 61 65 2 33 trẻ/lớp 2 gv/lớp 

2 Mẫu giáo nhỡ 

(4 - 5 tuổi) 

28 68 96 3 32 trẻ/lớp 2 gv/lớp 

3 Mẫu giáo bé 

(3 - 4 tuổi) 

25 50 75 3 25 trẻ/lớp 2 gv/lớp 

4 Nhà trẻ 

24 - 36 tháng 

32 18 50 2 25 trẻ/lớp 3 gv/lớp 

5 Nhà trẻ 

18 - 24 tháng 

30 0 30 2 15 trẻ/lớp 3 gv/lớp 

 Tổng cộng : 119 197 316 12 26,3 trẻ 

/lớp 

Bình quân 

3,3 gv/lớp 



 4 

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin học (Theo mẫu).  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu xác 

nhận) 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 thuộc tuyến tuyển sinh của 

nhà trường. 

4, Thời gian, qui trình tuyển sinh:  

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 tại trường và chỉ 

tiêu tuyển sinh từng độ tuổi phù hợp với cơ sở vật chất của nhà trường. 

- Ngày 15/5- 25/5/2019: Bàn giao mã số cho CMHS lớp 5 tuổi;   

- Ngày 15/05/2019: Phòng GD&ĐT duyệt  Kế hoạch tuyển sinh, thông 

báo tuyển sinh và thành lập Hội đồng tuyển sinh tại trường. 

- Ngày 20/05/2019: Triển khai thực hiện niêm yết các thông báo tuyển sinh tại  

cổng trường, trụ sở UBND phường Sài Đồng và các phường thuộc Quận,  nhà văn hóa 

các tổ dân phố trên địa bàn quận, các khu dân cư, chung cư, thông tin qua hệ thống 

truyền thanh của trường,  Phường. Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh quy trình đăng 

ký tuyển sinh. 

- Từ ngày 20/05 -> 01/06/2019:  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh. 

Nhận đơn xin xét tuyển vào trường MN Đô thị Sài Đồng 

- Mẫu đơn đính kèm thông báo (CMHS đánh máy theo mẫu hoặc gặp cán bộ 

trực trực của Hội đồng tuyển sinh nhà trường để nhận đơn) 

- Thời gian nhận đơn đợt 1: Từ ngày 20/05 -> 05/06/2019: (Sáng từ 8h00 -> 

11h00; chiều từ 14h00 -> 17h00  

- Địa điểm: CMHS nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại văn phòng tuyển sinh –  

tầng 1 - trường MN Đô thị Sài Đồng. 

- Thời gian nhận đơn đợt 2: Từ ngày 01/07 -> 15/07/2019: Tiếp tục tuyển sinh 

nếu còn chỉ tiêu (Sáng từ 8h00 -> 11h00; chiều từ 14h00 -> 17h00  
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- Ngày 18/7/2019: Gửi báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về  phòng Giáo dục và 

Đào tạo trình phương án tuyển bổ sung (nếu có) 

- Ngày 19/7/2019 phòng GD&ĐT kiểm tra và trình UBND Quận  duyệt 

đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh của các nhà trường (nếu có). 

- Ngày 20/7/2019 các trường nhận hồ sơ học sinh bổ sung  (nếu có). 

- Ngày 23/7/2019: Nộp báo cáo chính thức về phòng GD&ĐT và Danh 

sách HS trúng tuyển vào trường (in ra từ phần mềm ESAM) 

* Địa điểm, phương tiện tuyển sinh: Bố trí 02 máy tính được cài đặt 

phần mềm trực tuyến tại văn phòng tuyển sinh nếu phụ huynh có nhu cầu ) 

- Bàn 1: Nhận hồ sơ của trẻ sinh năm 2013, 2014. 

Cán bộ trực:  Đ/c Lương Hảo - Phó hiệu trưởng - Phó CT HĐTS 

             Đ/c Thúy – Văn phòng - UV HĐ tuyển sinh 

- Bàn 2: Nhận hồ sơ của trẻ sinh năm 2015, 2016. 

Cán bộ trực:  Đ/c Nghĩa - Phó hiệu trưởng - Phó CT HĐTS 

             Đ/c Hương  - UV HĐ tuyển sinh  

7. Mức thu năm học 2019-2020: 

Được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND gnày 06/12/2016 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội; Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành 

phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng 

cao trên địa bàn Thủ đô (Theo Khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô). 

- Học phí: Nhà trẻ và Mẫu giáo là 3.300.000đ/tháng. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Theo Quyết định số    /QĐ-PGD&ĐT về Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh của nhà trường. 

- Phân công trực công tác tuyển sinh theo biểu ngang đính kèm.  
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- Giao đồng chí  Phó hiệu trưởng - Hoàng thị Nghĩa và bộ phận văn thư 

phối hợp với UBND phường Sài Đồng, phòng GD&ĐT trong công tác điều tra 

số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công. 

- Triển khai, phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển 

sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục. 

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm 9 thành viên, trình phòng GD&ĐT 

ký quyết định. 

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, tổ dân phố và UBND 

phường, trên đài truyền thanh của phường. 

- Tham gia tập huấn tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho CBGVNV, cha mẹ học sinh chuẩn bị công 

tác triển khai tuyển sinh trực tuyến vào trường. 

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định. 

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh 

trước các cấp quản lý. 

* Số điện thoại tư vấn công tác tuyển sinh: 

- Hiệu trưởng: Trần Thị Phương Dung – ĐT: 0988 090 378 

- Phó hiệu trưởng: Lương Thi Hảo – ĐT: 0916 418 396 

Hoàng Thị Nghĩa   – ĐT: 0974 334 150 

* Chế độ báo cáo 

- 16h00 ngày 18/7/2019, nhà trường báo cáo nhanh và danh sách kết quả 

công tác tuyển sinh. Trình phương án tuyển bổ sung học sinh (nếu có) về phòng 

GD&ĐT.  

- 20/7 -> 22/7: nhận hồ sơ học sinh bổ sung (nếu có) 

- Ngày 23/7/2019: Trường nộp báo cáo công tác tuyển sinh về PGD&ĐT. 
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Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non Đô thị Sài Đồng 

năm học 2019-2020.  

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT;  để báo cáo 

- UBND phường Sài Đồng; 

- Hội đồng tuyển sinh – để thực hiện. 

- Lưu: VP./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Trần Thị Phương Dung 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 
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LỊCH  VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

VÀO  TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG NĂM HỌC 2019 - 2020 

            

                  Đ/c Trần Thị Phương Dung – Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm phụ trách chung về công tác tuyển sinh  

TT Nội dung công việc Thời gian 
Người thực hiện 

Lãnh 

đạo phụ 

trách  BGH Ban Tuyển sinh 

1 

Bàn giao mã số đăng ký HS trực tuyến trực tiếp cho 

CMHS ( lập phiếu bàn giao, danh sách – chữ ký CMHS 

nhận bàn giao) 

Từ Ngày 15/5 

đến 25/5/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Dung HT 

2 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

- Tờ trình tuyển sinh 

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Trước 

31/5/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Dung  

Đ/c Thúy 

HT 

3 
- Hoàn thiện KH tuyển sinh trình Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Phê duyệt. 

Từ 1/6/2019 Hiệu trưởng Đ/c Dung  HT 

4 
- Ban tuyển sinh  phân công cán bộ tập huấn tuyển sinh 

trực tuyến  

Trước 31/5 Hiệu trưởng Ban tuyển sinh  

5 - Xây dựng HD  KH, thông báo TS trực tuyến 2/6/2019 Hiệu trưởng Ban tuyển sinh HT 

6 

Hoàn thành, trình PGD phê duyệt và công khai  kế 

hoạch, thông báo TS của trường, Quyết định thành lập 

tổ công tác nhập dữ liệu tuyển sinh trực tuyến 

Từ 2/6/2019 Hiệu trưởng Đ/c Dung 

 Đ/c Thúy 

HT 

7 

Tuyên truyền hướng dẫn CMHS đăng ký  TS trực tuyến 

; Cổng thông tin của Sở GD, Phòng GD, các nhà 

trường. Đài truyền thanh các phường. Dán thông báo 

TS tại Bảng tin các nhà trường ( cổng trường), Nhà văn 

hóa tổ dân phố 

Từ ngày 

11/6/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Hoàng Nghĩa 

Đ/c Phương 

Đ/c Hương 

HT 

8 

Hướng dẫn CMHS tra cứu khu vực phân tuyến tuyển 

sinh đầu cấp tại địa chỉ : http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-

dau-cap/ke-hoach-tuyen-sinh-vao-cac-truong-mam-

non-lop-1-lop-6-nam-hoc-2019-2020-thuoc-c987-

Từ ngày 11 , 

16/6/2019 

Phó HT 

Hoàng 

Nghĩa 

Đ/c Hoàng Nghĩa 

Đ/c Phương 

Đ/c Phương 

Đ/ Thúy + Nhung 

HT 
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3799.aspx  

9 Chuẩn bị công tác TS của các trường 13,14/6/2019 Hiệu trưởng Ban tuyển sinh HT 

10 

- Tiếp nhận đăng ký HS trực tuyến  Từ 01/7-

09/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Hoàng Nghĩa 

Đ/c Phương 

Đ/ Thúy + Nhung  

HT 

11 

Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp  Từ  

13/7/18/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Hoàng Nghĩa 

Đ/c Hương 

Đ/ Thúy + Nhung 

HT 

12 

Rà soát lại toàn bộ dữ liệu gồm các thông tin của HS 

(theo hồ sơ đăng ký tuyển sinh) trong phần mềm tuyển 

sinh trực tuyến  

Ngày 

14,15/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Nghĩa 

Đ/c Phương + Thúy 

HT 

13 
 Báo cáo PGD kết quả tuyển sinh ; trình phương án 

tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu 

Ngày 

15/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Dung 

Đ/c Thúy 

HT 

14 

- Báo cáo xin ý kiến UBND Quận phê duyệt phương án 

TS bổ sung của nhà trường 

 

Từ ngày 

18/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Dung HT 

15 
- Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký TS bổ 

sung 

Ngày 

20/7/2019 

Hiệu trưởng Đ/c Nghĩa 

Đ/c Nhung 

HT 

16 

- Hoàn thành và nộp  Báo cáo chính thức công tác 

tuyển sinh năm học 2019-2020 về Sở GD&ĐT, UBND 

quận 

Ngày 

23/7/2019  

Hiệu trưởng Đ/c Dung + Thúy  HT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Phương Dung 
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