
THÔNG BÁO 

Tuyển sinh năm học 2022 – 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp 

giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND Thành phố Hà Hội về việc 

công nhận Trường Mầm non 20-10, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc Phê 

duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-MN20-10 ngày 26/5/2022 của Trường Mầm non 20-10 về Kế hoạch 

tuyển sinh năm học 2022-2023; 

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, Trường Mầm non 20-10 thông báo tuyển 

sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

- Phương thức tuyển sinh: Trường Mầm non 20-10 thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: Trẻ mầm non trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

2. Độ tuổi và chỉ tiêu dự tuyển 

- Trẻ sinh năm 2017: 29 học sinh. 

 - Trẻ sinh năm 2018: 30 học sinh. 

 - Trẻ sinh năm 2019: 60 học sinh. 

 - Trẻ sinh năm 2020: 98 học sinh. 

- Trẻ sinh năm 2021 (sinh từ tháng 01 đến tháng 7/2021): 40 học sinh. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu); 

- Bản photo thẻ bảo hiểm y tế (không cần công chứng). 

- Bản photo sổ tiêm chủng (không cần công chứng). 

4. Hình thức tuyển sinh 

- Sự kiện trải nghiệm “Một hành trình vui vẻ”: tham quan, trải nghiệm và tư vấn tuyển sinh tại 

trường Mầm non 20-10. 

- Tuyển sinh trực tiếp tại trường Mầm non 20-10 

- Tuyển sinh online theo đường link: https://www.mn20-10.edu.vn/tuyensinh  

5. Thời gian tuyển sinh 

- Sự kiện trải nghiệm “Một hành trình vui vẻ”: từ 8h00-11h00 ngày 09/7/2022. 

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022 

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30 

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30 

- Tuyển sinh bổ sung: từ ngày 21/7/2022 (nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh). 

6. Địa điểm tuyển sinh 

 Phòng tuyển sinh, trường Mầm non 20-10, số 40 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội. 

Trên đây là thông báo tuyển sinh của Trường Mầm non 20-10, năm học 2022-2023.  

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://mn20-10.hoankiem.edu.vn  

Số điện thoại liên hệ:  

- Cô giáo Nguyễn Anh Vân – Cán bộ tuyển sinh: 0916532255 

- Cô giáo Nguyễn Hương Giang – Phó Hiệu trưởng: 0913305456 
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