TRƯỜNG MN LÝ THÁI TỔ 2
Khơi dậy tài năng- Ươm mầm tri thức

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Năm học: 2020 – 2021

Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021
 Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh tất cả các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi.
 Địa điểm tuyển sinh:
 Cơ sở 1: Tuyển sinh các bé có nhu cầu học Hệ song ngữ và Hệ tăng cường Tiếng Anh tại số 2 phố Nguyễn
Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 Cơ sở 2: Tuyển sinh các bé có nhu cầu học Hệ tiêu chuẩn tại ngõ 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội..

Loại hình lớp và thời gian học:

 Thời gian tuyển sinh:
Ngày phát hành hồ sơ
và làm thủ tục nhập học từ ngày:

01 tháng 6 năm 2020

Thời gian đi học chính thức:
Có 03 loại hình lớp để phụ huynh lựa chọn cho con:
Ngày 01 tháng 7 năm 2020
 Hệ tiêu chuẩn: Chương trình mầm non thực hiện theo chương trình khung của Bộ
GD&ĐT. Môi trường học đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ
cao. Chương trình Tiếng Anh học 2 tiết/tuần với giáo viên nước ngoài và 3 tiết/ tuần với giáo viên Việt
nam. (30 phút/tiết)
 Hệ Tăng cường Tiếng Anh: Chương trình mầm non thực hiện theo chương trình khung
của Bộ GD&ĐT. Chương trình học Tiếng Anh 60 phút/ngày và học 5 ngày /tuần với người nước ngoài.
 Hệ Song ngữ: Nhà trường đang áp dụng phương pháp dạy học Dự án, đây là một trong
những phương pháp dạy học hiện đại đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Chương trình
Tiếng Anh học ½ ngày và học 5 ngày/tuần với giáo viên nước ngoài.
Thời gian học:
Từ 7h15 – 17h30 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
Từ 7h30 – 16h30 các ngày Thứ 7 hàng tuần
Vui mừng chào đón Quý phụ huynh học sinh tại văn phòng
nhà trường hoặc liên hệ theo số điện thoại sau để được trao
đổi thông tin và tư vấn.
 Cơ sở 1: Điện thoại 0246 2811015 - Hot line: 0989 133 483
 Cơ sở 2: Điện thoại 0246 2511874 - Hot line: 0989 836 808

