nh tri

TRUONG CAO ÁNG

SU'PHAM TRUNG UONG CONG HOÀ X

HOI CHn NGH*A VIÆT NAM

Doclap - Tu do - Hanh phúc

HOI DÒNG TUYËN SINH
NGANH GIÁO DrC MÅM NON NAM 2020

Hà Noi. ngày/2 tháng 0

So: 380 TB-HDTSNGDMN

nam 2020

THÔNG BÁO
Ve vic

tuyên sinh ngành Giáo dåc Mâm non

trinh Ù

cao d ng

hÇÇ chính qui n m

2020

dot xét tuyên nguyÇn vongbösung
Can cu Thông tu sô 09/2020/TT-BGDÐT ngày 07 tháng 5 nm

2020 cua

Bo trrong BÙ Giáo dåc và Dào t¡o ban hành Quy chê tuyèn sinh dai hÍc; tuyën
sinh cao daäng ngành Giáo duc Mâm non;
Can cú Công vn
BÙ Giáo duc và ào
giáo viên nm

sÑ 2196/BGDÐT-GDDH ngày 19 tháng 6 näm 2020 cua

t¡o vê viÇc thông báo chi tiêu dào t¡o nhóm ngånh dào t¡o

2020;

Can cu Quyét Ënh sÑ 401/QD-CDSPTW ngày 15 tháng 6 nm

2020 cua

Hieu truong Truong Cao dàng Su phan Trung uong vê viÇc ban hành Quy chÃ
thi tuyén sinh trinh Ù cao dng ngành Giáo dåc Mâm non;
Cn

cé Quyêt dinh sô 411/QD-CÐSPTW ngày 22 tháng 6 näm 2020 cça

Hiçu truong Truong Cao dng

Su ph¡m Trung urong vê viÇc thành lâp HÙi dông

tuyên sinh ngành Giáo dåc Mâm non nm

Cn

2020;

cur Dè án sÑ 172/A-CDSPTW

ngày 01 tháng 6 nm

2020 cça

Truong Cao dang Su ph¡m Trung uong vê tuyên sinh ngành Giáo dåc Mâm non
trinh dÙ cao ng

hÇ chính quy nm 2020.

Can c Quyêt dËnh sô 700/QÐ-HÐTSNGDMN ngày 05 tháng 10 nm 2020
cua HÙi ông

Tuyên sinh Truòng Cao dng

Sr ph¡m Trung urong vÁ viÇc công

nhan trúng tuyén nguyên vong 1 ngành Giáo dåc Mâm non nm 2020:
Can cé so luong thi sinh xác nh-n nh-p hÍc nguyêen vong 1.
Hoi dông Tuyên sinh ngành Giáo dåc Mâm non Truòng Cao däng Su pham
Trung uong thông báo tuyên sinh nguyÇn vong bô sung I ngành Giáo duc Mâm

non trinh dÙ cao däng hÇ chính qui nm 2020 nhu sau:
1. Doi tuyng tuyên sinh

Hoe sinh dã tôt nghiÇp Trung hoc phô thông (theo hinh thée giáo dåc
chinh qui hoãe giáo dåc thuëng xuyên).

Thi sinh

däng ký xét tuyên cân có kêt quà thi môn nng khiêu (tai Truong
Cao dng Sr pham Trung
uong ho·c t¡i các truong d¡i hÍc công lap).
2. Phuong théc tuyên sinh và ieu
kiÇn nh-n hô so
Thi sinh dng kí mÙt trong hai
phuong thúc xét tuyên vÛi diêu kiÇn nh-n
hô so nhu sau:
a) Xét tuyên theo kêt quà ki thi tôt nghiÇp Trung hÍc phô thông nm
Diêm môn Vn

+ diêm môn Toán + diêm môn N ng

tiên=16,50 diêm; trong ó, (diem môn Toán

2020

khiêu +diêm uu

diêm môn Vän) + (diêm ru

tiên*2/3)>=11,00 diem.
b) Xét tuyên theo kêt quå hÍc t-p lóp 12 ß truong Trung hÍc phô thông
Thi sinh phài có ç
Diem môn Vän

-

+

hai diêu kiÇn sau:

diêm môn Toán

+

diêm môn

Nng khiêu>= 19,50 diêm.

Hoc luc lóp 12 Trung hÍc phô thông të Khátro lên ho·c diêm xét tôt
nghiÇp Trung hoc phô thông d¡t tër 6,50 diem trö lên.
3.

Ngành, tô hãp xét tuyên
Tên ngành

Giáo

duc Mâm

non,

Ma

Tô hop

ngành

Môn/bài thi

51140201

Tó hop MO0, gôm:
Ngü vän, Toán,

gôm:

Giáo duc Mam non
Giáo duc Mâm non,

Näng khiêu (oc,

diên cåm và Hát)

51140201_2

daotao theo dt hàng

kê

4. Chi tiêu tuyên sinh
Chi tieu

Diêm thi Kêt quà

Tên ngành

Giáo duc Mâm non, trong dó:
Giáo duc Mâm non
Giáo duc Mâm non,

dào t¡o theo dät hàng

5. Ho so và lÇ phí ng

Tong

tot nghiÇp

hoc tâp
THPT

2.016

THPT
990

890

890

0

1.126

100

1.026

.1.026

ký xét tuyen

- Phieu däng ký xét tuyên theo mâu cça Truong Cao dng

Su ph¡m

Trung uong.
- Ban sao cong chúng Bang tôt nghiÇp ho·c Giáy chéng nh-n tot nghiÇp

Trung hoc phô thông t¡m thÝi.
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