SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88a/CĐSP-ĐT

Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2022 – 2023
I. Thông tin tuyển sinh
1. Mã trường: C42
2. Mã ngành: 51140201
3. Chỉ tiêu: 300 (dự kiến)
4. Tổ hợp xét tuyển:
TT

Tổ hợp

Mã tổ
hợp

1

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát

M00

2

Toán, Khoa học Xã hội, Năng khiếu

M02

3

Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Năng khiếu

M03

4

Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu

M07

II. Đối tượng và phương thức tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
Tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (thí sinh có hộ khẩu ở Lâm Đồng
được miễn học phí).
2. Phương thức tuyển sinh
Trường CĐSP Đà Lạt thực hiện xét tuyển bằng 02 phương thức:
a. Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 - 50% chỉ tiêu
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với các tổ hợp xét
tuyển M00, M02, M03, M07 kết hợp thi môn Năng khiếu Giáo dục Mầm non.
- M00: Toán - Văn - Năng khiếu.
- M02: Toán - KHXH - Năng khiếu.
- M03: Văn - KHXH - Năng khiếu.
- M07: Văn - Địa - Năng khiếu.
- Cách tính điểm xét tuyển như sau: Là tổng điểm 2 môn thi/bài thi THPT 2022
trong tổ hợp ĐKXT + Điểm thi môn năng khiếu + Điểm ƯT (nếu có).
b. Phương thức 2: Sử dụng học bạ THPT - 50% chỉ tiêu
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Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp ĐKXT kết hợp môn thi
Năng khiếu Giáo dục Mầm non;
- Nội dung thi môn Năng khiếu Giáo dục Mầm non: Hát (tự chọn) + Đọc, kể diễn
cảm.
- Cách tính điểm xét tuyển như sau: Là tổng điểm hai môn trong tổ hợp ĐKXT
(Điểm TBC lớp 12) + Điểm thi môn năng khiếu + Điểm ƯT (nếu có).
Đối với phương thức 2: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ
ĐKXT thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại KHÁ trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp
THPT từ 6.5 trở lên.
* Đối với môn Năng khiếu của phương thức 1 và phương thức 2 do trường CĐSP
Đà Lạt tổ chức thi hoặc dùng điểm thi Năng khiếu của các trường khác có tổ chức thi
theo ngành tương ứng.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển các môn năng khiếu
a. Thời gian nhận hồ sơ
Đợt 1: Từ nay đến hết ngày 17/6/2022;
Đợt 2: Từ ngày 18/6/2022 đến hết ngày 22/7/2022;
Đợt 3: Từ ngày 23/7/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
b. Thời gian thi
Đợt 1: Ngày 18 và 19/6/2022;
Đợt 2: Ngày 23 và 24/7/2022;
Đợt 3: Ngày 20 và 21/8/2022.
c. Địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký thi
- Phòng ĐT-KH&CN, trường CĐSP Đà Lạt, Số 109 Yersin, Phường 10, Đà Lạt,
Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633 822487; 0974968046; 0948584484.
- Địa điểm thi: Tại trường CĐSP Đà Lạt.
4. Hồ sơ và lệ phí dự thi năng khiếu
a. Hồ sơ
- Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT 2022, hồ sơ gồm có:
01 phiếu ĐKDT Năng khiếu Giáo dục Mầm non;
02 ảnh 3x4;
02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT người nhận;
Giấy chứng nhận Ưu tiên nếu có;
- Đối với thí sinh sử dụng xét học bạ THPT, hồ sơ gồm có:
01 phiếu ĐKDT Năng khiếu Giáo dục Mầm non;
Học bạ THPT (photo công chứng);
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công
chứng);
Chứng minh nhân dân (photo công chứng);
Sổ hộ khẩu (photo công chứng);
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02 ảnh 3x4;
02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;
Giấy chứng nhận Ưu tiên nếu có;
b. Lệ phí dự thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT: 300.000 đồng lệ phí dự thi
năng khiếu và lệ phí xét tuyển 25.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp cho trường CĐSP Đà
Lạt khi nộp hồ sơ dự thi môn năng khiếu, không nộp tại các trường phổ thông).
- Thí sinh có thể download Phiếu đăng ký dự thi tại địa chỉ: cdspdalat.edu.vn, vào
mục “Tuyển sinh\Hệ chính quy”.
- Không tuyển thí sinh có ngoại hình bị dị dạng, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Sinh viên có hộ khẩu tại Lâm Đồng học ngành Giáo dục Mầm non được miễn học
phí.
Nhà trường luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, xét tuyển trên Website của trường.
Mọi chi tiết cần biết thí sinh liên hệ phòng ĐT-KH&CN trường CĐSP Đà Lạt, điện thoại:
026.33822487, 0974968046, 0948584484, Website: http://www.cdspdalat.edu.vn.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Lâm Đồng (để báo cáo);
- Các trường THPT (để phối hợp);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Lưu: VP, phòng ĐT-KH&CN.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Huỳnh Linh Bảo
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