ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO NĂM HỌC 2021/2022
Việc đăng ký tuyển sinh vào giáo dục mầm non trong năm học này cũng sẽ được thực hiện theo
luật hiện hành (Luật giáo dục, Luật tố tụng hành chính và Nghị định về Giáo dục mầm non). Liên
quan đến các biện pháp phòng chống dịch đang thực hiện trong năm học hiện tại ở các trường mẫu
giáo, cần phải điều chỉnh tổ chức sao cho phù hợp để sự an toàn của trẻ em và người lớn được
đảm bảo, các khả năng cá nhân và giới hạn của từng người tham gia được tôn trọng, đồng
thời đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ pháp lý.
Việc đăng ký tuyển sinh diễn ra trong khoảng thời gian do Luật giáo dục quy định, tức là từ ngày
2/5 đến ngày 16/5/2021. Hiệu trưởng nhà trường ấn định ngày đăng ký tuyển sinh cụ thể vào giáo
dục mầm non trong thời hạn này.
Tại Trường mẫu giáo………………………………. ……………………………… sẽ diễn ra việc đăng
ký tuyển sinh bằng phương thức
(a) trực tiếp nộp đơn đăng ký trong các ngày …….…..…….…….. từ…..….đến……….
và ……. ……… .... … từ … ….đến……...
Quý vị có thể tìm thấy đơn xin học mẫu giáo tại:……… .. ……………… ..
hoặc
b) từ xa - gửi đến muộn nhất vào ngày: …………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật có thể gửi đơn, bao gồm cả các phụ lục, bằng những cách
sau đây:
- vào hòm thư dữ liệu điện tử của trường - ……………………………………………..,
- qua email có chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật - Email của trường: …………….,
- qua đường bưu điện (ngày nộp hồ sơ quyết định) - địa chỉ trường: …………………………………,
Nếu người đại diện theo pháp luật nộp đơn bằng các phương tiện kỹ thuật khác ngoài các phương
thức nêu trên (ví dụ: bằng thư điện tử không có chữ ký điện tử được công nhận, bằng fax, v.v.), họ
phải xác nhận đơn trong vòng 5 ngày, nếu không đơn sẽ không được xem xét.
Phụ lục
• Bản sao giấy khai sinh của trẻ - chỉ cần gửi bản sao thông thường bằng phương thức từ xa.
• Bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ hoặc giấy chứng nhận rằng trẻ miễn nhiễm với bệnh
nhiễm trùng hoặc không thể tiêm vắc xin do chống chỉ định - chứng minh bằng giấy chứng nhận
của bác sĩ nhi khoa.
Nghĩa vụ này không áp dụng đối với trẻ em đang học mầm non bắt buộc.
Trẻ em tính đến ngày 31/8/2021 tròn năm tuổi có nghĩa vụ học mầm non bắt buộc.
Nếu hiệu trưởng nhà trường có nghi ngờ về tính xác thực của các giấy tờ đã nộp, có thể yêu
cầu người đại diện theo pháp luật nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.
Người đại diện theo pháp luật có thể lựa chọn giáo dục cá nhân thay thế giáo dục mầm non bắt
buộc tại trường mẫu giáo. Trẻ sẽ tự học tập ở nhà, trẻ cũng có thể được giáo dục bởi một người
khác, hoặc đi học ở một cơ sở khác không phải là trường mẫu giáo. Tuy nhiên, người đại diện theo
pháp luật vẫn phải đăng ký tuyển sinh cho trẻ đi học mầm non. Người đại diện theo pháp luật nộp
thông báo về việc giáo dục cá nhân của trẻ cho Hiệu trưởng nhà trường cùng với đơn xin học mầm
non hoặc chậm nhất là 3 tháng trước ngày khai giảng, tức là cho đến ngày 31/5/2021.
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