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THÔNG BÁO
(V/v Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022)
Căn cứ Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
Hóc Môn về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học
2021 – 2022;
Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh
vào lớp 1 của trường năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Yêu cầu và nguyên tắc
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số số 2864/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Hóc Môn về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp
đầu cấp năm học 2021 – 2022.
Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học (sinh năm 2015) đang cư ngụ trên địa bàn theo
phân tuyến do Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện quy định vào học lớp 1. Đảm bảo 100%
học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài huyện.
Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng, khách quan. Công khai niêm yết đầy
đủ kế hoạch tuyển sinh, các thông tin cần thiết tại bảng thông báo và trên trang thông tin điện tử
(https://thnamkykhoinghia.hcm.edu.vn) của nhà trường.
Đẩy mạnh tổ chức học tiếng Anh ngay từ lớp 1 theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29
tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025. Tổ chức làm
quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lộ trình riêng
của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Điều kiện thu nhận
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Trẻ có hộ khẩu thường trú và tạm trú có sổ thuộc ấp Vạn Hạnh, Trung Chánh 1 và Trung
Chánh 2.
- Trẻ lưu trú trước ngày 01/01/2020 thuộc ấp Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.
2.2. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường).
- Bản sao giấy khai sinh (Sao từ sổ gốc hoặc sao y bản chính).

- Bản sao hộ khẩu (hoặc tạm trú có sổ) không quá 6 tháng.
- Bản chính giấy gọi nhập học.
- Đối với diện lưu trú cần nộp thêm bản chính giấy xác nhận lưu trú.
2.3. Số lượng tuyển sinh
Tổng số: 256 học sinh, dự kiến chia thành 6 lớp học 2 buổi/ ngày (có bán trú).
Sĩ số bình quân: 43 học sinh/lớp.
Trong đó:
- Thường trú: 194 học sinh (Vạn Hạnh: 79; Trung Chánh 1: 59; Trung Chánh 2: 56) .
- Lưu trú: 62 học sinh (Trung Chánh 1: 39; Trung Chánh 2: 23).
3. Thời gian tuyển sinh
- Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân xã Trung Chánh, nhân viên
chuyên trách phổ cập xã lập danh sách trẻ theo phân tuyến, Hiệu trưởng nhận danh sách trẻ trong
địa bàn theo phân tuyến và phát Giấy gọi học sinh nhập học.
- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021: Trường nhận hồ sơ nhập học lớp 1.
- Ngày 02/8/2021: Công bố kết quả, kết thúc tuyển sinh.
Trên đây là Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Nam
Kỳ Khởi Nghĩa.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy xã Trung Chánh;
- UBND xã Trung Chánh;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

Trần Công Thành

