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THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2022– 2023

 HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Thực hiện theo công văn số 1172/PGĐT, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Phòng Giáo 
dục &Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 bằng hình thức trực 
tuyến;

Trường TH Tân Kim thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022- 2023 bằng hình thức 
trực tuyến như sau:

A. Chỉ tiêu: 245 trẻ

- Trẻ trong địa bàn phải tuyển sinh là 138 trẻ (có hộ khẩu tại địa phương, danh sách trẻ 
của trường mẫu giáo Tân Kim và trường Mầm Non Thị Trấn chuyển qua). 

- Trẻ có hộ khẩu tại địa phương (do điều tra còn sót), tạm trú, lưu trú tại địa phương là 
107 trẻ,

- Tuyển sinh 9 lớp 1:

+ Điểm trường Long Phú: 5 lớp 1 (học bán trú)

+ Điểm trường Kim Điền: 4 lớp 1 (học 2 buổi/ ngày)

B. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) có hộ khẩu thường trú tại các khu phố: Tân Xuân, Tân 
Phước, Kim Điền, Kim Định, Trị yên, Thanh Hà, Long Phú của Thị Trấn cần Giuộc.

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) có hộ khẩu tại địa phương (do điều tra còn sót); trẻ tạm trú, 
lưu trú tại các khu phố: Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Trị yên, Thanh Hà, Long 
Phú của Thị Trấn Cần Giuộc nhưng có nhu cầu học tại trường. 

C. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 25/07/2022 đến 25/08/2022 nhận hồ sơ đăng kí trực tuyến qua địa chỉ wedsite: 
https://tuyensinh.longan.edu.vn (phụ huynh xem thông báo tuyển sinh trên wedsite của 
trường tại địa chỉ: thtankimcg.edu.vn

D. Hồ sơ dự tuyển gồm có:



* Khi đăng ký phụ huynh thực hiện đính kèm hình ảnh đầy đủ các hồ sơ sau: 

1. Bản sao khai sinh hợp lệ (Bản sao theo đúng mẫu )

2. Sổ hộ khẩu

3. Hồ sơ chứng minh là con của công chức, viên chức, giáo viên, tạm trú lâu dài,... 
cụ thể:

- Giấy xác nhận của cơ quan nơi cha hoặc mẹ đang công tác.

- Sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú lâu dài, giấy lưu trú...

Lưu ý tất cả các hồ sơ trên phải đảm bảo tính chính xác, nếu trong quá trình đối chiếu 
có sai sót hoặc không hợp lệ trường sẽ hủy kết quả tuyển sinh đối với hồ sơ đó.

Khi đăng kí xong phụ huynh cần thường xuyên theo dõi kết quả trên tài khoản để kịp 
thời chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu.

* Sau khi trường công bố danh sách đăng kí tuyển sinh lớp 1 sẽ thông báo thời gian cụ 
thể để phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy. Các loại hồ sơ gồm có: 

a. 01 bản sao khai sinh hợp lệ (bản sao theo đúng mẫu) và bản chính để đối chiếu.

b. 01 đơn xin nhập học lớp 1 (theo mẫu của trường phát hành) 

c. 01 bản sao hộ khẩu và mang theo bản chính để đối chiếu (bản chính sẽ trả lại sau 
khi đối chiếu)

d. 01 bản phô tô giấy chứng nhận đã học mẫu giáo.

đ. Hồ sơ chứng minh là con của công chức, viên chức, giáo viên, tạm trú lâu dài,... cụ 
thể:

- Giấy xác nhận của cơ quan nơi cha hoặc mẹ đang công tác.

- Bản sao sổ tạm trú (kèm bản chính đối chiếu) hoặc giấy tạm trú lâu dài, giây

lưu trú...

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  

       Phùng Khắc Huyên
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