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THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
Kính gửi: Các bậc cha mẹ học sinh

Căn cứ kế hoạch số 162/ KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Phòng
giáo dục và Đào tạo Việt Trì về việc tuyển sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
năm học 2020 – 2021;
Được sự đồng ý của UBND phường Nông Trang;
Trường TH Đinh Tiên Hoàng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm
học 2020 - 2021 như sau:
I/ Đối tượng tuyển sinh: Là các em học sinh 6 tuổi có hộ khẩu thường trú tại
phường Nông Trang (Ưu tiên có hộ khẩu lâu năm).
II/ Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (nếu có);
- Sổ hộ khẩu gốc + Bản phô tô sổ hộ khẩu có công chứng.
III/ Thời gian tuyển sinh từ 28 - 31/7/2020:
Ngày 28,29/7/2020: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Phụ huynh vào
trang web: thi.phutho.vn vào tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng,
TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sau đó đăng ký thành viên, nhập thông tin của con (đầy
đủ theo yêu cầu), chụp sổ hộ khẩu gia đình (gồm trang bìa, trang chủ hộ, trang có
học sinh tuyển vào lớp 1, trang cuối hộ khẩu về điều chỉnh thông tin); giấy khai
sinh; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non, sau đó bấm gửi để hoàn
thành tuyển sinh (có hướng dẫn cụ thể trên trang).
Ngày 30/7/2020: Tuyển sinh trực tiếp tại trường TH Đinh Tiên Hoàng (Đối với
những học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Nông Trang từ 01/01/2014 đến
31/12/2019 chưa tuyển sinh theo hình thức trực tuyến).
Ngày 31/7/2020: Tuyển sinh trực tiếp đối với những học sinh có hộ khẩu
thường trú tại phường Nông Trang từ 01/01/2020 đến nay (nếu còn chỉ tiêu).

Ngày 5, 6/8/2020: Đối chiếu hồ sơ học sinh đã tuyển sinh trực tuyến (Phụ
huynh mang theo: Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản sao công chứng (nhà trường đối chiếu
và thu 1 bản); chứng chỉ mầm non; bản sao giấy khai sinh (không thu bản chính);
nếu hồ sơ không hợp lệ nhà trường sẽ trả lại và xóa tên học sinh trong danh sách
tuyển sinh.
Ngày 20/8/2020: Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021.
Ghi chú: Kể cả tuyển trực tiếp và online hội đồng chỉ tuyển học sinh có
khẩu thường trú tại phường Nông Trang và ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường
trú lâu năm, những HS hộ khẩu dưới 01 năm chỉ tuyển khi còn chỉ tiêu).
IV/ Số lượng tuyển sinh: 420 học sinh.
Nơi nhận:
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