PHỤ LỤC 2
Tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An,
Lê Quý Đôn và Bùi Thị Xuân
(Ban hành theo Kế hoạch số: 228/KH-PGDĐT, ngày 09/6/2020)
-------------------Phần 1: Tiêu chí ưu tiên xét tuyển
Tiêu chí

Nội dung

Ưu tiên 1

Trẻ em có hộ khẩu thường trú cùng cha và mẹ hoặc ông bà
nội/ngoại trên địa bàn (kể cả người mới mua nhà trên địa bàn
Phường có hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ chứng minh hợp pháp).

Ưu tiên 2

Trẻ em có cha và mẹ đang công tác ở cơ quan Đảng, tổ chức chính
trị xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
lực lượng vũ trang (gọi chung là cơ quan Nhà nước) của Tỉnh/thành
phố Cao Lãnh.

Ưu tiên 3

Trẻ em tạm trú cùng cha và mẹ trên địa bàn từ 12 tháng trở lên.

Ưu tiên 4

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở cơ quan Nhà nước của
Tỉnh/thành phố Cao Lãnh; cha hoặc mẹ đang công tác doanh
nghiệp, công ty cổ phần (gọi chung là doanh nghiệp) đóng trên địa
bàn thành phố Cao Lãnh (một người công tác cơ quan Nhà nước,
một người công tác doanh nghiệp).

Ưu tiên 5

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở cơ quan Nhà nước của
Tỉnh/thành phố Cao Lãnh.

Ưu tiên 6

Trẻ em có cha và mẹ đang công tác ở doanh nghiệp đóng trên địa
bàn thành phố Cao Lãnh.

Ưu tiên 7

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở doanh nghiệp đóng trên địa
bàn thành phố Cao Lãnh

Ưu tiên 8

Trẻ em có hộ khẩu trên địa bàn (hộ khẩu có thời gian đăng ký từ 12
tháng trở lên) là cháu ở nhờ

Ưu tiên 9

Trẻ em thuộc diện trường hợp khác.

*Lưu ý: Cha/mẹ đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp, công ty đều
phải có minh chứng bằng giấy tờ cá nhân có liên quan đến cơ quan, đơn vị đang
công tác (Quyết định nâng lương gần nhất, Quyết định nhận nhiệm vụ mới, ...).

Phần 2: Hình thức đăng ký tuyển sinh: trực tuyến
Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký trực tuyến tuyển sinh lớp
1 vào các trường tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân.
Phụ huynh cần chuẩn bị:
1. Điện thoại SMARTPHONE hoặc máy tính có kết nối internnet.
2. Các hồ sơ đăng nộp: chuyển thành file ảnh (chụp hình), gồm:
- Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1 (có mẫu trên website tuyển sinh, phụ huynh
ghi thông tin đầy đủ và có chữ ký trong đơn hoàn thành xong, chụp hình đăng nộp).
- Giấy khai sinh của học sinh.
- Hộ khẩu thường trú, tạm trú (chụp hình trang bìa và các trang bên trong).
- Giấy, tờ chứng minh cha/mẹ đang công tác, làm việc, …
Đăng ký trực tuyến
- Đăng ký trực tuyến trên website http://tpcaolanh.dongthap.edu.vn
- Thời gian từ: ngày 20/7/2020 đến lúc 17g00 ngày 27/7/2020 phần
mềm sẽ đóng không đăng nhập được.
* Riêng đối với phụ huynh không có điều kiện tham gia đăng ký trực tuyến
thì phụ huynh mang hồ sơ đến nhà trường sẽ có người của trường hỗ trợ phụ huynh
đăng ký trực tuyến (theo khung thời gian quy định nêu trên).
- Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh ngày 30/7/2020.
Nộp hồ sơ nhập học
Khi được trúng tuyển vào lớp 1. Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học ( gồm các loại
hồ sơ có ghi trong đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1): từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày
06/8/2020.
Lưu ý:
- Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh một trường tiểu học. Phụ huynh
chịu trách nhiệm về dữ liệu đăng ký trực tuyến.
- Các trường hợp đăng ký trên website không đúng với hồ sơ thực tế xem
như không đủ điều kiện xét tuyển và phụ huynh phải chịu trách nhiệm theo quy
định.
- Nếu có học sinh không đủ điều kiện xét tuyển, bị loại nhà trường sẽ tuyển
sinh bổ sung học sinh tiếp theo đến khi đủ chỉ tiêu.
- Nếu trong cùng tiêu chí ưu tiên mà số hồ sơ dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu
cần tuyển thì tiến hành bốc thăm.
----------------------

