
 

QUY CHẾ TUYỂN SINH 

HỆ THỐNG MẦM NON SONG NGỮ MERRYSTAR  

NĂM HỌC 2022 - 2023 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  

Hệ thống Mầm non Song ngữ MerryStar (“MerryStar Kindergarten”) tổ chức tuyển sinh trẻ độ tuổi 

mầm non, cụ thể như sau:  

Độ tuổi Năm sinh Nhóm/ lớp Sĩ số trẻ/ lớp 

15 – 24 tháng  Tháng 6/2020 - 3/2021 Vừng/ Sesame 20 

25 – 36 tháng Tháng 1/2020 – 6/2020 Gạo/ Rice 20 

3 – 4 tuổi Năm 2019 Đậu/ Pea 25 

4 – 5 tuổi Năm 2018 Ngô/ Corn 25 

5 – 6 tuổi Năm 2017 Hạt dẻ/ Chestnut 25 

 

Trường hợp Phụ huynh có nguyện vọng cho trẻ vào nhóm/ lớp có độ tuổi khác độ tuổi của trẻ thì sẽ được 

tư vấn và xem xét tiếp nhận theo Điều lệ trường mầm non.  

Ngoài ra đội ngũ giáo viên nhiệt huyết và tận tâm, đội ngũ nhân viên hỗ trợ luôn trực tại các vị trí trong 

khuôn viên MerryStar Kingdergarten để sẵn sàng hỗ trợ trẻ khi cần, đặc biệt trong các hoạt động bên ngoài 

lớp học. 

Thứ tự ưu tiên tuyển sinh: 

- Nhóm 1: Trẻ là con ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại MerryStar Kindergarten 

và các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn CEO Việt Nam Holding được ưu tiên đăng ký và xếp chỗ 

học khi MerryStar Kindergarten còn chỗ trống tại thời điểm tuyển sinh; 
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- Nhóm 2: Trẻ đăng ký mới là anh/chị/em ruột của trẻ đang theo học trước đó tại MerryStar 

Kindergarten được ưu tiên đăng ký và xếp chỗ học khi MerryStar Kindergarten còn chỗ trống tại 

thời điểm tuyển sinh; 

- Nhóm 3: Trẻ thuộc các đối tượng khác sẽ được tiếp nhận đăng ký tuyển sinh theo nguyên tắc đăng 

ký trước thì được ưu tiên trước nếu còn chỉ tiêu. 

II. QUY ĐỊNH VỀ SĨ SỐ  

Quy định tiêu chuẩn về sĩ số của MerryStar Kindergarten: từ 20 – 25 trẻ/ lớp tùy vào độ tuổi; 

Trong một số trường hợp ngoại lệ, sĩ số có thể được điều chỉnh cộng hoặc trừ 02 trẻ nhưng vẫn luôn đảm 

bảo sĩ số, diện tích đạt chuẩn quốc gia về thiết kế nhóm trẻ/lớp mẫu giáo và vẫn đảm bảo điều kiện về giảng 

dạy và học tập đạt chất lượng tiêu chuẩn theo Chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

III. QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

1. Quy trình dành cho trẻ đăng ký mới:  

 Bước 1: Phụ huynh đăng ký thông tin cho trẻ theo mẫu quy định của MerryStar Kindergarten tại 

trang: https://tuyensinh.merrystar.edu.vn/.  

 Bước 2: MerryStar Kindergarten kiểm tra hồ sơ đăng ký và gửi thông báo hướng dẫn ghi danh khi 

đạt điều kiện tuyển sinh; 

 Bước 3: Phụ huynh hoàn thành thủ tục ghi danh cho trẻ; 

 Bước 4: Trẻ tham gia tư vấn sức khỏe, đánh giá đầu vào, Phụ huynh tham gia tư vấn 1:1 với Hội 

đồng tuyển sinh MerryStar Kindergarten; 

 Bước 5: Phụ huynh hoàn thành thủ tục nhập học cho trẻ sau khi trẻ có kết quả đạt đánh giá; 

 Bước 6: Trẻ nhập học chính thức theo quy định của MerryStar Kindergarten. 

 

2. Quy trình dành cho trẻ đang học tại MerryStar Kindergarten lên lớp trong năm học tiếp theo:  

 Bước 1: Phụ huynh đăng ký nguyện vọng lên lớp cho trẻ trong năm học tiếp theo sau khi nhận được 

thông báo; 

 Bước 2: Việc đánh giá trẻ được thực hiện phù hợp với Điều lệ trường mầm non và gửi kết quả cho 

Phụ huynh; 

 Bước 3: Phụ huynh thống nhất với Hội đồng Mầm non Song ngữ MerryStar về kết quả;  

https://tuyensinh.merrystar.edu.vn/
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 Bước 4: Trẻ nhập học chính thức theo quy định của MerryStar Kindergarten; 

IV. PHÍ GHI DANH VÀ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO: 

 Đối với trẻ mới đăng ký đánh giá đầu vào, phí ghi danh là 2.000.000 VNĐ/ lần đánh giá. Với trường 

hợp trẻ đăng ký đánh giá lại trong cùng năm học, miễn phí ghi danh.  

Khoản phí này là không hoàn lại và không chuyển nhượng, chuyển giao trong mọi trường hợp. 

 Phụ huynh nộp hồ sơ đánh giá đầu vào bao gồm: 

 01 ảnh thẻ cỡ 4×6 của trẻ mới chụp trong thời gian 01 tháng; 

 01 giấy khám sức khỏe tổng quát của trẻ có xác nhận của bác sĩ và đóng dấu của cơ sở y tế mới cấp 

trong vòng 01 tháng; 

 Lưu ý: Phụ huynh nhận được Thông báo hướng dẫn chi tiết về việc nộp phí ghi danh và hồ sơ đánh 

giá đầu vào chỉ qua email của MerryStar Kindergarten là: info@merrystar.edu.vn hoặc 

contact@merrystar.edu.vn.    

V. ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO: 

Tất cả các trẻ đăng ký đi học tại MerryStar Kindergarten đều cần tham gia và đạt đánh giá đầu vào do 

MerryStar Kindergarten tổ chức.  

- Trước khoảng 05 ngày so với ngày đánh giá đầu vào, MerryStar Kindergarten gửi thông báo hướng 

dẫn về việc trẻ tham gia tư vấn sức khỏe với Bác sĩ - Chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành, tham gia 

đánh giá cùng Giáo viên trong vòng 10 – 15 phút tại MerryStar Kindergarten để đánh giá về tâm lý, 

tư duy và khả năng ngôn ngữ phù hợp theo lứa tuổi. Các con sẽ được thể hiện các hành động cơ bản 

và có cơ hội bộc lộ nhận thức của bản thân hay thực hành các vận động đơn giản theo mỗi lứa tuổi. 

Việc đánh giá đầu vào giúp ghi nhận những đặc điểm nổi bật và năng lực của trẻ, từ đó Giáo viên sẽ 

có hướng tác động phù hợp đối với từng trẻ khi bắt đầu học chính thức.    

- Sau khi trẻ thực hiện đánh giá đầu vào, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ gặp gỡ và tư vấn 1: 1 với 

Phụ huynh trong 10 – 15 phút tiếp theo.  

- Thư thông báo Kết quả đánh giá đầu vào tại MerryStar Kindergarten sẽ được gửi đến Phụ huynh 

trong vòng 01 ngày làm việc (không kể thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước) sau 

khi trẻ đã hoàn thành việc đánh giá đầu vào. 

Đánh giá đầu vào là cơ sở quan trọng để xem xét sự phù hợp của trẻ và chương trình giáo dục mầm non tại 

MerryStar Kindergarten. 

mailto:info@merrystar.edu.vn
mailto:contact@merrystar.edu.vn
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VI. PHÍ VÀ HỒ SƠ NHẬP HỌC: 

 Phụ huynh đóng phí nhập học theo Quy định Tài chính năm học 2022 –2023 của MerryStar 

Kindergarten. 

 Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học bao gồm: 

 01 giấy khai sinh của trẻ (bản sao/ bản công chứng có dấu đỏ); 

 01 ảnh thẻ cỡ 4×6 và 01 căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của bố ruột của trẻ; 

 01 ảnh thẻ cỡ 4×6 và 01 căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của mẹ ruột của trẻ; 

 01 ảnh thẻ cỡ 4×6 và 01 căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của người đăng ký phụ 

trách đón trẻ tại lớp học (nếu có); 

 01 bản chụp sổ hộ khẩu;  

 01 bản chụp sổ tiêm chủng của trẻ. 

 Lưu ý: Phụ huynh nhận được Thông báo hướng dẫn chi tiết về việc nộp phí và hồ sơ nhập học chỉ 

qua email của MerryStar Kindergarten: info@merrystar.edu.vn hoặc contact@merrystar.edu.vn.   

VII. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH: 

Công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 tại MerryStar Kindergarten được dự kiến tổ chức từ tháng 

3/2022 và tuyển sinh liên tục trong tất cả các tháng trong năm cho tới khi đủ sĩ số trẻ/nhóm, lớp.  

Năm học 2022 – 2023 dự kiến bắt đầu từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/05/2023 

VIII. ĐĂNG KÝ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH: 

Phụ huynh đăng ký thông tin tuyển sinh cho trẻ tại: https://tuyensinh.merrystar.edu.vn/  

Phụ huynh có thể liên hệ Phòng Tuyển sinh của MerryStar Kindergarten để tư vấn, giải đáp các thông tin 

tuyển sinh cũng như đặt lịch tham quan MerryStar Kindergarten vào giờ hành chính các ngày từ thứ Hai 

đến thứ Sáu qua tổng đài:  

Điện thoại: 0249 9999 668/ 0931 683 999 

Email: info@merrystar.edu.vn / contact@merrystar.edu.vn.  

Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – Mầm non Song ngữ MerryStar, Biệt thự Tulip 09-38&40, Khu đô thị 

Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 

https://merrystar.edu.vn/hoc-phi/
mailto:info@merrystar.edu.vn
mailto:contact@merrystar.edu.vn
https://tuyensinh.merrystar.edu.vn/
mailto:info@merrystar.edu.vn
mailto:contact@merrystar.edu.vn
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Phòng Tuyển sinh luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết các thông tin liên quan về MerryStar Kindergarten để Phụ 

huynh có những định hướng phù hợp, từ đó lựa chọn môi trường học tập và phát triển tốt nhất cho các con! 


