
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(trực tuyến) 
 

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

 

 I. Thông tin học sinh (ghi đúng theo giấy khai sinh và hộ khẩu): 

1. Họ và tên học sinh: ……………………………………… Nam , Nữ  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/............. 

3.  Nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh): ……..……………………………………… 

4. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường phố, khóm/ấp, xã/phường, huyện/thị):…. 

…………………………………………………………………………………… 

II. Thông tin cha, mẹ và người nuôi dưỡng (phụ huynh): 

1. Họ và tên cha:…………………. ……………… Năm sinh ……………… 

2. Nghề nghiệp: …………………… Cơ quan, đơn vị công tác hoặc địa chỉ đang mua 

bán, kinh doanh, lao động,…: ……………….....………………………….. 

………………………………......................…………………………………….. 

3. Họ và tên mẹ: ………………………………… Năm sinh ……………. 

4. Nghề nghiệp: ………………….. Cơ quan, đơn vị công tác hoặc địa chỉ đang mua 

bán, kinh doanh, lao động,...: ……………….....…………………………… 

………………………………......................…………………………………….. 

5. Chỗ con em đang ở (ghi rõ số nhà, đường phố, khóm/ấp, xã/phường, huyện/thị): 

………………………………..…………………………….……………………. 

6. Điện thoại cần liên lạc: ….......……............. 

* Thuộc diện ưu tiên (1-9):........ . Đăng ký tham gia các hoạt động học trong trường 

(xem thông báo trang sau và sẽ đăng ký sau) 

 * Họ và tên Anh/chị ruột học đang học tại trường đăng ký tuyển sinh (nếu có): 

………………………………….…….., lớp …… 

Tôi cam đoan thông tin trên đơn là đúng sự thật, khi con tôi được vào học tôi 

cam kết sẽ hợp tác với nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em chấp hành tốt 

nội quy và các quy định của nhà trường./. 

 
*Hồ sơ nhập học khi trúng tuyển gồm: 

- Giấy khai sinh bản sao có năm sinh 2015 

- Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (photo-công chứng) 

- Giấy báo đưa trẻ đến trường của Ủy ban nhân 

dân xã, phường nơi cư trú. 

- Sổ hộ nghèo/cận nghèo (2 bản photo-công 

chứng-nếu có).  

- Giấy tờ cá nhân minh chứng của cha/mẹ học 

sinh đang công tác (nếu có)  

 

Phường 1, ngày … tháng … năm 2021 

Người làm đơn 

 

 

 

 

........................................................ 

 



 

 

THÔNG BÁO 

(V/v triển khai các chủ trương của nhà trường) 

 

1. Năm học 2021 - 2022, lớp 1 là năm thứ 2 thực hiện chương trình GDPT mới 

là phải học 2 buổi/ngày, bên cạnh đó nhà trường có chủ trương tổ chức các hoạt động 

sau (có thu phí): 

- Dạy học TATC: 2 hoặc 4 tiết/tuần - trong đó có GV nước ngoài giảng dạy 

- Dạy học Kỹ năng sống  

- Dạy học Stem  

- Dạy học Củng cố kiến thức  

- Có tổ chức bán trú cho HS  

- Thực hiện SLL điện tử  

 

2. Các chủ trương trên cũng đã duy trì hàng năm và sẽ được nhà trường thông 

tin cụ thể cho PH nắm lại sau khi công bố kết quả tuyển sinh (mời PH có HS được 

trúng tuyển (theo danh sách đã công bố) dự họp vào lúc 8 giờ ngày 24/7/2021 tại 

hội trường Trường Tiểu học Lê Văn Tám – tại điểm chính, số 12 Lê Thị Riêng, 

khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh) 

 

3. Trong phiên họp sẽ có gửi phiếu đăng ký chọn để thực hiện các hoạt động 

trên, đồng thời nhà trường xếp lớp theo nguyện vọng đăng ký của PH. Nếu PH không 

dự họp thì nhà trường sẽ xếp lớp ngẫu nhiên và không được khiếu nại về sau. 

Do việc đăng ký tự nguyện tham gia các hoạt động trên của Phụ huynh (có 

thể không đầy đủ 01 đơn vị lớp) nên có trường hợp có hoặc không đăng ký mà nhà 

trường xếp vào lớp không theo mong muốn thì mong Phụ huynh thông cảm cho 

trường và chấp nhận lớp học mà trường đã xếp. 

 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


