
Mã số: ................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO MẦM NON 
Năm học 2021 – 2022

Đối tượng: ................................................ 

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường mầm non Đô Thị Việt Hưng 

1. Họ và tên học sinh:............................................. Nam/Nữ; Dân tộc:.......... Đối tượng chính sách: ........ 

- Ngày sinh: ........../........./............ Nơi sinh (Tỉnh, thành phố): .............................................................. 

- Học sinh khuyết tật: .................. Loại khuyết tật: ............................ Tình trạng sức khỏe: .................. 

- Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................ 

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): .................................. 

- Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................ 

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): .................................. 

- Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: .............................................................................................. 

- Nguyện vọng vào học trường mầm non Đô Thị Việt Hưng

2. Họ tên mẹ: .............................................. Năm sinh: ........... Số CMND ........................ Số ĐT: ........... 

Nghề nghiệp:...................................Chức vụ:...................................Email:................................................... 

Nơi công tác (Ghi rõ tên cơ quan và địa chỉ cụ thể):...................................................................................... 

3. Họ tên cha: .............................................. Năm sinh: ........... Số CMND ........................ Số ĐT: ........... 

Nghề nghiệp:...................................Chức vụ:...................................Email:................................................... 

Nơi công tác (Ghi rõ tên cơ quan và địa chỉ cụ thể):...................................................................................... 

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ............................ Năm sinh: ........ Số CMND .................... Số ĐT: ....... 

Nghề nghiệp:...................................Chức vụ:...................................Email:................................................... 

Nơi công tác (Ghi rõ tên cơ quan và địa chỉ cụ thể):...................................................................................... 

5. Thông tin liên hệ: Số điện thoại di động liên hệ: ...................................... email liên hệ: .......................... 

6. Gia đình đăng ký người đón trẻ: Ông/Bà  Bố/Mẹ  Anh/Chị ruột 
    Sau khi đã tìm hiểu về nội quy, quy định, chương trình học, các hoạt động, dịch vụ và mức thu của nhà 

trường, tôi tự nguyện viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường mầm non Đô Thị Việt Hưng cho con tôi 

được đăng ký xét tuyển vào lớp ..................................................................... năm học 202... – 202... của 

quý trường; nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy 

định của nhà trường. 

    Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

 

QUY ĐỊNH NHẬP HỌC 

A. Đối với học sinh: 

1. Duy trì đi học đều đặn, đúng giờ. Nghỉ học cần có đơn xin phép của PH gửi tới nhà trường. 

2. Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của nhà trường. 

B. Đối với phụ huynh học sinh: 

1. Phụ huynh tôn trọng nội quy, quy định của nhà trường và luôn đồng hành hỗ trợ nhà trường trong 

việc yêu cầu học sinh thực hiện theo nội quy. 

2. Phụ huynh tìm hiểu một cách rõ ràng về các điều kiện và điều khoản được nêu ra trong bảng học phí 

và các khoản thu của năm học hiện tại và hiểu rằng học sinh có thể bị buộc thôi học nếu không thực 

hiện đúng các yêu cầu thanh toán trong bảng học phí đó. (Lưu ý: Trẻ học từ 6 ngày trở lên thu đủ học 

phí cả tháng. Trẻ học dưới 6 ngày thu học phí 1/2 tháng. Trẻ học dưới 3 ngày đóng học phí theo ngày) 

3. Phụ huynh hiểu và đồng ý rằng nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc dừng cung cấp dịch vụ 

cho học sinh mà không bồi hoàn hoặc giảm trừ bất kỳ khoản học phí và các khoản thu nào đã nộp hoặc 

phải nộp cho nhà trường trong trường hợp: 

- Phụ huynh chậm đóng bất cứ khoản phí nào theo quy định tài chính của Nhà trường (sau 1 tuần kể từ 

ngày kết thúc thông báo thu). 

- Phụ huynh có những phát ngôn hay lan truyền thông tin sai lệch, không đúng sự thật và không được 

kiểm chứng về các vấn đề liên quan đến việc CSND-GD tại trường làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh 

của nhà trường, tinh thần và danh dự của nhà giáo, phụ huynh và học sinh, hoặc có những hành vi vi 

phạm nghiêm trọng Nội quy nhà trường. 

- Học sinh có những hành vi sai trái nghiêm trọng, hoặc gây nguy hiểm cho người khác hoặc không 

kiểm soát được hành vi của bản thân. 

- Học sinh mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh bẩm sinh nguy hiểm mà điều kiện cơ sở vật chất tại 

trường không phù hợp 

4. Phụ huynh cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến sức khoẻ của học sinh trong hồ sơ sức 

khoẻ nộp cho nhà trường và cần thông báo kịp thời đến nhà trường khi có bất kỳ sự thay đổi liên quan 

đến sức khoẻ của con em. 

5. Phụ huynh đồng ý với nhà trường về việc nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh ngay khi học sinh có 

vấn đề khẩn cấp về sức khoẻ hoặc những rủi ro xảy ra ngoài mong muốn đối với thân thể học sinh 

trong thời gian học ở trường. Trong một số trường hợp bất khả kháng, hoặc một số tình trạng đặc biệt, 

nhà trường có quyền tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh. Phụ huynh có trách nhiệm 

thanh toán lại tất cả các khoản chi phí liên quan cho nhà trường. 

7. Nhà trường không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài 

sản, đồ dùng cá nhân của phụ huynh. 

8. Phụ huynh đồng ý cho phép học sinh tham gia vào tất cả các hoạt động bắt buộc của nhà trường. Đối 

với các hoạt động diễn ra ở ngoài trường, không thuộc ngày học chính khoá của học sinh, nhà trường sẽ 

cần sự chấp thuận của phụ huynh. 

9. Phụ huynh đồng ý cho nhà trường sử dụng hình ảnh của HS cho mục đích GD và HĐ của trường. 

10. Khi nhà trường cần sự chấp thuận từ phụ huynh hoặc đưa ra thông báo đến phụ huynh thì nhà 

trường chỉ cần liên hệ đến một người (bố hoặc mẹ) của học sinh là đủ. 

11. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ hoặc chi tiết liên hệ thì phụ huynh phải thông báo ngay cho 

Ban tuyển sinh và giáo viên chủ nhiệm.  

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tôi đồng ý với các quy định trên 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

 

 




