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THÔNG BÁO
Của trường TH&THCS Đăk Trôi về việc tuyển sinh lớp 1
Năm học 2021-2022
Thực hiện kế hoạch số 30/KH - PGDĐT ngày 31/5/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Mang Yang về việc tuyển sinh trẻ Mầm non mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 huyện Mang
Yang năm học 2021–2022;
Trường TH&THCS Đăk Trôi thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh và
nhân dân xã Đăk Trôi về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:
1. Hình thức tuyển sinh:
- Xét tuyển trực tuyến
- Xét tuyển trực tiếp
2. Thời gian tuyển sinh
- Xét tuyển trực tuyến: Từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021. Đăng ký tại
địa chỉ www/https://gialai.tsdc.edu.vn/dang-ky-ho-so-tuyen-sinh.
- Xét tuyển trực tiếp: Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 24/7/2021: Phát hành hồ
sơ và nhận hồ sơ tại văn phòng trường TH&THCS Đăk Trôi.
+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.
3. Đối tượng và điều kiện xét tuyển
3.1. Đối tượng xét tuyển:
- Tất cả trẻ em 6 tuổi (sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015) đã hoàn thành
chương trình giáo dục mầm non, hoặc lớn hơn 6 tuổi nhưng do điều kiện khó khăn
thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, trẻ em khuyết tật và có hộ khẩu thường trú
trên địa bàn xã Đăk Trôi.

3.2. Điều kiện xét tuyển:
* Hồ sơ gồm có:
- 01 giấy khai sinh (bản sao) mang theo bản chính đối chiếu;
- 01 sổ hộ khẩu (bản sao) mang theo bản chính để đối chiếu;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non;
- Đơn xin nhập học (theo mẫu có trong hồ sơ);
- Giấy Hộ nghèo, Hộ cận nghèo (nếu có)
- Giấy xác nhận khuyết tật (nếu có)
4. Cách thức tuyển sinh
- Học sinh nhập học tại trường được Ban tuyển sinh kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận
nếu đủ các điều kiện theo quy định.
- Công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng, công khai theo hình thức
bốc thăm ngẫu nhiên đúng quy định.
Nhà trường trân trọng thông báo!
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