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THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022
A. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022: 210 trẻ/ 6 lớp
B. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 gồm:
1. Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường);
2. Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo quy định hiện hành);
3. Bản photo Hộ khẩu thường trú (photo đủ 16 trang) hoặc Sổ tạm trú
4. Sổ bé ngoan (có xác nhận Hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non - Mẫu
giáo 5-6 tuổi)
→ Tất cả hồ sơ được đựng trong bì hồ sơ.
* Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, quý phụ huynh mang theo sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú) bản
chính để đối chiếu.
C. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022:
* Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội
đồng Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của trường TH Vĩnh Hòa 1 (gọi tắt là
HĐTS) đã thống nhất với Ban chỉ đạo tuyển sinh phường Vĩnh Hòa (gọi tắt là BCĐ) xin
thông báo hình thức và thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 cụ thể
như sau:
- Ngày 10/8/2021: HĐTS bàn giao 210 hồ sơ cho BCĐ
- Ngày 10-11/8/2021: BCĐ phát hồ sơ về cho các Tổ trưởng tổ dân phố
- Quý phụ huynh liên hệ với Tổ trưởng tổ dân phố nơi mình đang sinh sống để được
nhận hồ sơ, hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp lại cho Tổ trưởng tổ dân phố
thu hộ trước ngày 16/8/2021
- Ngày 16/8/2021: Tổ trưởng tổ dân phố nộp lại hồ sơ cho BCĐ.
- Ngày 17/8/2021: HĐTS liên hệ với BCĐ để nhận lại tất cả hồ sơ.
- Ngày 18-20/8/2021: HĐTS tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu phụ huynh bổ
sung nếu chưa đúng và đủ theo quy định.
* Lưu ý: Nhà trường chỉ phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của những trẻ có tên trong
danh sách do Ban chỉ đạo tuyển sinh phường Vĩnh Hòa cung cấp (từ STT 01 - 210)
Vĩnh Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2021
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