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Th«ng b¸o
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
182 học sinh
2. Phương thức và đối tượng
a. Phương thức: Xét tuyển.
b. Đối tượng: Trẻ sinh năm 2015 có cha (hoặc mẹ) có hộ khẩu thường trú hoặc
có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú tại các tổ
dân phố Trung 7, 8, Hạ 9, 10, 11, 12 và tổ dân phố số 15 (Nhổn) do công an cấp trước
ngày 7/5/2021.
Những trường hợp khác, nhà trường sẽ lập danh sách báo cáo xin ý kiến chỉ đạo
của phòng GD & ĐT xem xét cụ thể từng trường hợp.
3. Độ tuổi dự tuyển
Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ
ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
4. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
- Đơn xin học(theo mẫu): Cha mẹ học sinh in ra từ email liên hệ khi tuyển sinh
trực tuyến hoặc do trường tuyển sinh in ra từ phần mềm.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không ép Plastic).
- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính đối chiếu)
hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú tại tuyến
tuyển sinh của trường do công an cấp trước ngày 7/5/2021.
5. Thời gian tuyển sinh:
Tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật)
Sáng: Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút
* Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021
( Chỉ tuyển sinh trực tuyến trong 3 ngày trên. Khi đi phụ huynh nhớ mang theo Mã
tuyển sinh và Chứng minh thư của bố hoặc mẹ kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
* Tuyển sinh trực tiếp: đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng ký
tuyển sinh trực tuyến; kiểm tra đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã dăng ký thành
công tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
* Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/ 2021 (nếu trường còn
chỉ tiêu và được phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu bổ sung).
6. Thời gian nhập hoc: Ngày 03/8/2021
Sau ngày 03/8/2021, nhà trường không tiếp nhận học sinh đến nhập học. Cha mẹ
học sinh xem thông tin chi tiết trên website của trường:
(http://tieuhoctaytuub.pgdbactuliem.edu.vn).
Nơi nhận
- CMHS (để t/h);
- Lưu VT.
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