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THÔNG BÁO  

Quy chế tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 

 
       Căn cứ  Điều lệ trường Tiểu học; 

  Thực hiện Hướng dẫn số 86/GD&ĐT ngày 26/4/2021của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm về 

việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 

Nhà trường thông báo quy chế tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN: 

1. Độ tuổi:  

Học sinh sinh năm 2015 (học sinh  hoàn cảnh đặc biệt, có thể quá 1 hoặc 2 tuổi) 

2. Học sinh đúng tuyến: 

 Hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn trên địa bàn tại Xã Yên Viên và Thị trấn Yên Viên thuộc 

khu vực tuyển sinh của trường được UBND Huyện và PGD&ĐT phân tuyến tuyển sinh. 

3. Học sinh trái tuyến: (Chỉ tuyển khi thiếu chỉ tiêu và được PGD duyệt tuyển bổ sung) 

       - Học sinh ở các khu vực không thuộc diện tuyển sinh của nhà trường có nguyện vọng về học 

tập tại trường. 

       - Học sinh có bố, mẹ đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. 

II. HỒ SƠ TUYỂN SINH:  

1. Giấy khai sinh bản chính và bản sao. (Bản sao có dấu đỏ, không ép PLASTIC) 

2. Bản photo hộ khẩu kèm theo hộ khẩu chính để đối chiếu, kiểm tra. 

3. Đơn xin học (Theo mẫu) đối với học sinh tuyển trực tiếp 

4. Phiếu tuyển sinh (Theo mẫu) 

5. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan (với học sinh trái tuyến). 

6. Mã tuyển sinh do trường Mầm non cấp. 

7. Thẻ BHYT đã được cấp ở Mầm non (Bản photo) 

* Ghi chú : - HS chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến, khi đến mang theo mã tuyển sinh và mật 

khẩu đã được các trường mầm non cấp.  

          - Nhà trường sẽ cập nhật danh sách hồ sơ tiếp nhận theo thứ tự đăng ký trên Website 

của trường  (http://thtienphong.pgdgialam.edu.vn) 
III. THỜI GIAN TUYỂN SINH: 

     1. Tuyển sinh trực tuyến và nhận hồ sơ nhập học: 

         Từ ngày 12/7/2021 đến 14/7/2021, CMHS có thể tự đăng kí tuyển sinh trực tuyến tại nhà qua 

mạng internet hoặc có thể đến trường TH Tiền Phong để Ban Tuyển sinh hỗ trợ đăng ký trực tuyến 

từ 7h30’ đến 11h00’ (CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công, mang hồ sơ và in phiếu TSTT 

đến trường nộp vào ngày 12/7/2021 đến 14/7/2021 hoặc ngày 23,24/7/2021 để làm thủ tục nhập 

học). 

     2.  Tuyển sinh trực tiếp và nhận hồ sơ nhập học (Đối với HS chưa tuyển sinh trực tuyến) 

      *  Ngày 23/7/2021 ( Thứ sáu) 
             Từ 7h30’ đến 11h00’: Tuyển học sinh  thuộc địa bàn Tổ Đuống 1,  Tổ Đuống 2, Tổ Thái 

Bình; Tổ Ga . 

      *  Ngày 24/7/2021 Thứ bảy)  
          Từ 7h30’ đến 11h00’: Tuyển học sinh thuộc địa bàn thôn Kim Quan; thôn Cống Thôn, Khu 

dân cư Hồ Cầu Đuống; Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, Tổ dân phố Giầy Da Yên Viên. 
        * Ngày 31/7/2021 (Thứ bảy): Nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).     
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