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THÔNG BÁO
Kế hoạch tuyển sinh lớp Một
Năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-PGDĐT ngày 02/6/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Cam Ranh về việc tuyển sinh vào lớp Một năm học 2021-2022.
Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp Một của trường năm
học 2021-2022 như sau:
I. Chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 119 học sinh/4 lớp
2. Đối tượng tuyển sinh:
Trẻ đủ 6 tuổi (sinh năm 2015) thuộc tổ dân phố Hòa Phước, Hòa Bình, Hòa Tiến,
Nghĩa Quý, Nghĩa Phú (thuộc phường Cam Nghĩa); Thôn Hòa Do 7 (thuộc xã Cam
Thành Nam).
3. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin nhập học;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú (Mang theo hộ khẩu bản chính để
đối chiếu);
- Bản sao Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi
hoặc Sổ bé ngoan có xác nhận đã Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi.
Tất cả hồ sơ trên đựng trong bì hồ sơ ghi đầy đủ thông tin của học sinh.
II. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 12 - 14/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh tại hai điểm trường Hòa Phước
và Nghĩa Phú thuộc trường Tiểu học Cam Nghĩa 2.
- Ngày 15/7/2021: Hội đồng tuyển sinh họp xét tuyển sinh.
- Ngày 20/7/2021: Hội đồng tuyển sinh lập danh sách học sinh được xét tuyển nộp
về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 23/7/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định kết quả tuyển sinh.
- Ngày 02/8/2021: Nhà trường công bố, niêm yết danh sách học sinh được xét
tuyển vào lớp Một tại trường./.
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