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1. CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO: 380 học sinh/ 8 Lớp 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: trẻ sinh năm 2016 thuộc đối tượng 1; 2; 3 ở TDP 

1; 2; 3;4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20 trên địa bàn phường Trung 

Văn và chung cư Roman Plaza trên địa bàn phường Đại Mỗ.  

3. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH  

3.1. Đối với tuyển sinh trực tuyến: cha mẹ học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại 

gia đình. Nếu cha mẹ học sinh nào chưa hoàn thành đăng kí tuyển sinh trực tuyến 

trường tiểu học Trung Văn sẽ hỗ trợ tại văn phòng nhà trường.  

3.2. Đối  với tuyển sinh trực tiếp: Tại các phòng tầng 1 nhà A trường tiểu học 

Trung Văn. 

4. THỜI GIAN TUYỂN SINH: 

4.1. Đối với tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022. 

4.2. Đối với tuyển sinh trực tiếp:  

- Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đã đăng 

kí tuyển sinh trực tuyến và Hồ sơ học sinh chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến.  

- Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022: Tuyển sinh bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu.  

5. QUY TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TIẾP: 

5.1. Thời gian tuyển sinh trực tiếp: 

 + Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

 + Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút 

5.2. Đối với HS đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến: CMHS mang giấy 

nhập học đã in từ phần mềm tuyển sinh và đủ giấy tờ theo quy định đến trường nộp 

tại Phòng Nhận hồ sơ HS đăng kí trực tuyến (Nhà A).  

5.3. Đối với HS chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: CMHS mang đủ giấy tờ 

theo quy định đến trường nộp tại Phòng Nhận hồ sơ HS đăng kí tuyển sinh trực 

tiếp (Nhà A). 

6. HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1(theo mẫu);  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản phô tô hộ khẩu thường trú (Mang theo sổ gốc để kiểm tra) hoặc Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú; 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu 

có). 

 

         BAN TUYỂN SINH 


