
       SỞ GD&ĐT KON TUM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON-THSP                    Độc lập – Tự do – Hạ nh phúc 

 

        Số:      /KH-MNTHSP                             Kon Tum, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 

                                         KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

                                               Năm học 2022– 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-SGDĐT, ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về công tác tuyển sinh vào các cấp học mầm non, phổ thông  năm học 2022-2023; 

Hướng dẫn số 791/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với 

trường MNTHSP Kon Tum và trường tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-MNTHSP ngày 14/9/2021 của trường MNTHSP 

Kon Tum về chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030 được Sở GDĐT Kon Tum phê duyệt tại Công văn số 1630/SDĐT-

GDMNTH ngày 20/9/2021. 

 Trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường, trường MNTHSP 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 định, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, công khai, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS). 

 2- Tuyên truyền rộng rãi, kịp thời đến CMHS và cộng đồng về thông tin của 

trường và kế hoạch tuyển sinh giúp CMHS nắm được đầy đủ các thông tin về nhà 

trường nói chung và công tác tuyển sinh nói riêng. 

 II.Số lượng, đối tượng tuyển sinh  
- Nhà trẻ:   Trẻ dưới 36 tháng tuổi (trẻ sinh năm 2020): 72 trẻ 

- Mẫu giáo: Lớp mẫu giáo 3 tuổi (trẻ sinh 2019): 79 trẻ 

III. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú 

tại tỉnh kon Tum.   

 IV- Phương thức tuyển sinh 
Xét tuyển (trong trường hợp hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao, nhà 

trường tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên và công khai). 

 V – Thời gian tuyển sinh  

1- Nhận hồ sơ: từ ngày  25/5/2022 đến 04/6/2022 (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ 

nhật). 

2- Tổ chức xét tuyển: ngày 04/6/2022 (trong trường hợp tổ chức bốc thăm tổ 

chức vào lúc 7g30 phút ngày 05/6/2022). 

3- Hoàn thành và công bố kết quả : ngày 7/6/2022. 

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại văn phòng trường mầm non THSP Kon Tum (69-

Lý Tự Trọng-TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum). 

 VI – Hơ dự tuyển, Gồm có:  

1- Đơn xin nhập học (theo mẫu nhà trường phát hành). 

2- Bản photocopy hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (có chứng thực). 

3- 01 bản sao hợp lệ giấy khai sinh, 01 bản chính giấy khai sinh (bản chính giấy 

khai sinh được trả lại phụ huynh khi đã hoàn thành việc tuyển sinh vào trường). 

Học sinh không trúng tuyển rút hồ sơ, nộp vào các trường mầm non khác theo 

quy định của các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố để được xét tuyển. 
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 VII- Tổ chức thực hiện  
Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi qua việc niêm yết 

tại bảng thông báo, Website của trường, truyền thanh địa phương…Trình Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

Hội đồng tuyển sinh tổ chức thực hiện đúng tinh thần kế hoạch tuyển sinh đã đề 

ra. Thông báo kế hoạch tuyển sinh và thu nhận hồ sơ theo đúng quy định, không gây 

phiền hà, phức tạp cho cha mẹ học sinh. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường MNTHSP. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, nhà trường sẽ phản ảnh kịp 

thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD&ĐT (b/c); 

- CMHS (biết); 

- Lưu VT. 

              

 

             Châu Thị Bông 
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