BIỆN PHÁP ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC
2020/2021
Liên quan đến các biện pháp đặc biệt của chính phủ để bảo vệ nhân dân trong bối cảnh coronavirus
và bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao ban hành các biện pháp tổ chức tuyển sinh
mầm non năm học 2020/2021. Việc đăng ký tuyển sinh sẽ diễn ra vào tháng 5 vắng mặt trẻ em và
người đại diện theo pháp luật.
Việc đăng ký tuyển sinh mầm non sẽ diễn ra phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, tức là trong khoảng
thời gian từ ngày 2/5/2020 đến ngày 16/5/2020.
Tại trường mẫu giáo…………………………………………sẽ diễn ra việc đăng ký từ ……đến…………….
Theo quan điểm của các biện pháp đặc biệt nêu trên, tình hình yêu cầu:
1.

2.

tổ chức đăng ký tuyển sinh không có sự hiện diện cá nhân của trẻ em và người đại diện theo
pháp luật tại trường. Ưu tiên, nếu có thể, gửi đơn xin đăng ký qua hòm thư điện tử, qua email
có chữ ký điện tử, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp nộp tại trường như là phương sách
cuối cùng.
quy định khoảng thời gian đủ dài trong phạm vi quy định của Luật Giáo dục để nhận đơn xin
nhập học mầm non, tốt nhất là từ ngày 2/5/2020 đến ngày 16/5/2020.

Thông tin chi tiết hơn về việc tổ chức đăng ký tuyển sinh:
Tiêu chí tuyển sinh mầm non………………………... được công bố tại đây:
………………………………………….
Thủ tục tuyển sinh mầm non

•
•

•

•

Phần chính thức của việc đăng ký tuyển sinh sẽ diễn ra bằng cách sử dụng danh sách những trẻ
thuộc tuyến của trường mẫu giáo và có quyền được nhận vào trường mẫu giáo nhất định (khoản 4
Điều 34 Luật Giáo dục).
Tình huống khi số lượng học sinh nhập học đã ấn định của trường không đủ cho số trẻ em thuộc
tuyến xin đăng ký vào trường mẫu giáo nhất định, cho dù theo Luật Giáo dục sẽ không xảy ra, nhưng
trong thực tế nó có thể xảy ra. Nhà trường tiến hành theo các tiêu chí chính thức được thiết lập và
công bố trước.
Trong trường hợp số lượng học sinh nhập học đã ấn định của trường đủ để đáp ứng trẻ em thuộc
tuyến của trường nhưng số lượng trẻ không thuộc tuyến đăng ký nhiều hơn, ưu tiên nhận trẻ em
thuộc tuyến của trường và tiếp đó sẽ tiến hành theo các tiêu chí chính thức được thiết lập và công
bố trước.
Trong trường hợp các trường được thành lập theo khoản 9 Điều 16 Luật Giáo dục, việc đăng ký tuyển
sinh sẽ chỉ diễn ra từ xa bằng cách nộp tài liệu cần thiết cho việc nhập học của trẻ (bao gồm cả tài
liệu từ cơ sở tư vấn học đường) cho trường có liên quan.
Nộp đơn
Căn cứ theo Điều 37 Luật số 500/2004 Sb., Bộ luật tố tụng hành chính đã sửa đổi, đơn xin học mầm non
có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng vào biên bản hoặc dưới dạng điện tử. Do đó có thể nộp
đơn bằng những cách sau:
1.
2.
3.
4.

gửi vào hòm thư điện tử (mỗi trường có hòm thư điện tử riêng)…………………,
qua email với chữ ký điện tử được công nhận (không thể gửi email đơn giản!),
qua đường bưu điện,
nộp trực tiếp:……………...

Nếu việc nộp đơn được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật khác (ví dụ bằng e-mail không có chữ ký
điện tử được công nhận, bằng fax, v.v.), người đại diện theo pháp luật phải xác nhận đơn trong vòng 5 ngày
bằng một trong những cách nêu trên.

Theo Bộ luật tố tụng hành chính, người đại diện theo pháp luật sẽ nêu rõ các chi tiết được quy định tại
khoản 2 Điều 34b Luật Giáo dục khi nộp đơn xin học mầm non, đó là:

•
•
•
•
•

tên và họ của người nộp đơn (của trẻ),
ngày sinh,
nơi thường trú hoặc địa chỉ liên lạc khác (theo khoản 3 Điều 19 Bộ luật tố tụng hành chính),
ghi cơ quan hành chính nơi muốn gửi đơn (trường mẫu giáo cụ thể),
chữ ký của người nộp đơn (trong trường hợp này, chữ ký của người đại diện theo pháp luật đại diện cho
trẻ khi nộp đơn).
Liên quan đến việc đại diện trẻ bởi người đại diện theo pháp luật hoặc bởi người có thẩm quyền khác cần
phải xác định:

•
•

tên và họ của người đại diện này,
nơi thường trú hoặc địa chỉ liên lạc khác của người đại diện này.
Nếu trẻ được đại diện bởi một người không phải là người đại diện theo pháp luật của trẻ, người đó phải
chứng minh thẩm quyền đại diện cho trẻ của mình.
Có thể tìm được mẫu đơn xin học mầm non tại:……………………..
Để nộp giấy khai sinh chỉ cần gửi bản sao đơn giản của nó bằng cách từ xa.
Chứng minh việc tiêm chủng đầy đủ của trẻ
Theo Điều 50 Luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng, điều kiện để nhận trẻ vào trường mẫu giáo là việc tuân thủ
nghĩa vụ tiêm chủng thường xuyên đã định hoặc có chứng từ cho thấy trẻ miễn dịch với bệnh hoặc không
thể tiêm vắc-xin do chống chỉ định vĩnh viễn. Nghĩa vụ này không áp dụng cho trẻ hoàn thành bậc giáo dục
mầm non bắt buộc.
Trong tình hình hiện tại, Quý vị đừng trực tiếp đến gặp bác sĩ đa khoa. Để thực hiện nghĩa vụ này,
người đại diện theo pháp luật:
1. tuyên bố rằng trẻ được tiêm chủng đầy đủ(xem mẫu ở dưới ), và
2. nộp bản sao sổ tiêm chủng.
Hiệu trưởng so sánh sổ tiêm chủng với lịch tiêm chủng - nghĩa là, so sánh xem trẻ đã được tiêm tất cả các
loại vắc-xin mà trẻ nên có ở tuổi của mình hay chưa. Lịch tiêm chủng xuất phát từ các quy định pháp luật
được đính kèm thông tin này, xem liên kết dưới đây.
Nếu trẻ không được tiêm chủng theo lịch tiêm chủng, người đại diện theo pháp luật phải liên lạc từ xa với
bác sĩ đa khoa và yêu cầu xác nhận rằng trẻ miễn dịch với bệnh hoặc không thể tiêm vắc-xin do chống chỉ
định vĩnh viễn.
Vì mục đích của thủ tục xét duyệt hành chính việc nhập học mẫu giáo, ngoài việc nộp chứng từ
tiêm chủng, người đại diện theo pháp luật không phải cung cấp bất kỳ tuyên bố hoặc giấy chứng
nhận y tế nào khác.
Nếu hiệu trưởng có nghi ngờ về tính xác thực của chứng từ đã nộp, có thể yêu cầu người đại diện theo
pháp luật bản gốc hoặc bản sao được chứng thực.
Trẻ em cho đến ngày 31/8 tròn năm tuổi có nghĩa vụ phải hoàn thành bậc giáo dục mầm non bắt buộc.
Người đại diện theo pháp luật có thể chọn giáo dục cá nhân thay vì giáo dục mầm non bắt buộc ở trường
mẫu giáo. Sau đó trẻ tự học ở nhà, có thể được giáo dục bởi một người khác hoặc tham gia các cơ sở khác
ngoài mẫu giáo. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật vẫn phải đăng ký cho trẻ đi học mầm non. Đơn xin
giáo dục cá nhân của trẻ được nộp cho hiệu trưởng cùng với đơn xin đăng ký tuyển sinh hoặc muộn nhất là
3 tháng trước khi bắt đầu năm học.

