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Hoàn Kiếm, ngày 29 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1
Năm học 2019 - 2020
Căn cứ hướng dẫn 412/SGDĐT- QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6
năm học 2019 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/05/20129 của UBND quận
Hoàn Kiếm ban hành về Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường
mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020
Căn cứ Kế hoạch số 17 ngày 24 /5/2019 của trường Tiểu học Trần Nhật Duật
về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020;
Trường tiểu học Trần Nhật Duật thông báo về việc tuyển sinh học sinh lớp 1
năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Quy định về độ tuổi tuyển sinh:
- Trẻ 6 tuổi Trẻ 6 tuổi (sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2013);
- Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước
ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
- Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

2. Tuyến tuyển sinh:
Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Hàng Bạc, Hàng Buồm, Đồng Xuân

3. Hình thức tuyển sinh.
a) Đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
- Trường hợp đã được cấp mã số học sinh:
+ Cha mẹ học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà. Địa chỉ truy
cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
+ Cha mẹ học sinh có thể đến các địa điểm có máy tính kết nối Internet để
đăng ký trực tuyến. Địa chỉ truy cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
- Trường hợp chưa được cấp mã số học sinh: Gia đình đăng ký tuyển sinh
trực tiếp tại trường Tiểu học Trần Nhật Duật (mang hồ sơ đến đăng ký tuyển sinh
vào đúng thời gian từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019); nhà trường cập nhật hồ
sơ mới vào hệ thống ESAMS.
Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân. Phần mềm
sẽ thông báo cha cha mẹ học sinh biết kết quả đăng ký trực tiếp và gửi kết quả tuyền

sinh qua email cá nhân. Đối với những học sinh được nhận vào học, nhà trường thực
hiện thu hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019.
Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ 01/7/2019 đến 03/7/2019.
b) Đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường Tiểu học Trần Nhật Duật:
Cha mẹ học sinh đến trường để đăng ký nhập học cho con và nộp hồ sơ.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
Lưu ý: Hội đồng tuyển sinh nhà trường quy định thu hồ sơ của học sinh theo
các phường Hàng Buồm, Hàng Bạc và Đồng Xuân.
- Giờ làm việc: Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đền 16 giờ

4. Hồ sơ tuyển sinh: Theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:
- Đơn xin học theo mẫu: Nhà trường phát đơn để cha mẹ học sinh điền thông tin;
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để
đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc
giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:
Tại trường Tiểu học Trần Nhật Duật – số 2 phố Chợ Gạo, phường Hàng
Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Đường dây nóng trực tuyến tuyển sinh:
- Đ/c Hiệu trưởng: 0904 18 1717
Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Nhật Duật thông báo để các bậc cha mẹ
học sinh đến làm thủ tục nhập học cho con theo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)
-UBND phường (để phối hợp)
- Lưu.
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