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Về việc tuyển sinh lớp 1
Năm học 2021 – 2022
Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp A thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 2022 như sau:
I- Đối tượng tuyển sinh
1. Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có tên trong danh sách điều tra, có hộ khẩu thường trú tại
khu phố Tân hóa, khu phố Hóa Nhựt và khu phố Tân An thuộc phường Tân Vĩnh hiệp.
2. Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có tên trong danh sách điều tra, có cha hoặc mẹ đang tạm
trú tại khu phố Tân Hóa, khu phố Hóa Nhựt và khu phố Tân An (tổ 1,2,3) từ 6 tháng trở
lên (tính từ ngày đăng ký – ghi trong giấy đăng ký tạm trú đến ngày 15/8/2021).
3. Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyên sinh của
nhà trường, nếu có cha hoặc mẹ là cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các cơ
quan Nhà nước, cơ quan Đảng, các đơn vị sự nghiệp Nhà nước (có giấy xác nhận của thủ
trưởng đơn vị cơ quan có trụ sở đặt tại phường Tân Vĩnh Hiệp). Nếu cha, mẹ của trẻ có
nguyện vọng đăng ký cho trẻ vào học lớp 1 tại trường.
4. Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có cha hoặc mẹ đang tạm trú tại xã, phường khác được
phòng GDĐT thị xã xét duyệt cho phép nhà trường tiếp nhận.
II- Hồ sơ đăng ký nhập học lớp 1
Hồ sơ đăng ký nhập học lớp 1 năm học 2021-2022 gồm có:
1. Giấy đăng ký nhập học lớp 1 (mẫu do nhà trường phát hành, cấp miễn phí)
2. Giấy khai sinh ( bản sao hợp lệ).
3. Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng (đối với diện thường trú).
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú có công chứng (đối với diện tạm
trú).
5. Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ đã học tại trường MN-MG.
(Đối với trẻ đã học Mẫu giáo)
III- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học lớp 1
1. Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 16/7/2021.

- Nhận trẻ có hộ khẩu thường trú tại khu phố Tân Hóa, khu phố Hóa Nhựt và khu phố
Tân An,
- Thời gian: buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
2. Từ ngày 17/7/2021 đến ngày 19/7/2021.
- Nhận trẻ có giấy chứng nhận đăng ký tạm trú tại khu phố Tân Hóa, khu phố hóa Nhựt
và khu phố Tân An (tổ 1,2,3).
- Thời gian: buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
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