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Số:           /KH-THGG Tân Hồng, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 
___________________________ 

Căn cứ Kế hoạch số 1005/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc Tuyển sinh và phối hợp cung ứng sách giáo 

khoa lớp 1,2 năm học 2021-2022; 

Trường Tiểu học Giồng Găng xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm 

học 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đúng quy định của luật giáo dục, quyền 

trẻ em, điều lệ trường Tiểu học và các quy định của ngành. 

Thực hiện tốt khẩu hiệu “Toàn dân tích cực tham gia đưa trẻ đến trường” và 

“Toàn dân tham gia chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng cơ sở vật chất” chuẩn bị tốt 

các điều kiện cho năm học mới 2021 – 2022. 

Quán triệt cuộc vận động trong cha mẹ học sinh, huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 

Một để học hoà nhập với cộng đồng. Quan tâm trẻ em nghèo, khó khăn, trẻ khuyết tật. 

II. Đối tượng, số lượng, thời gian tuyển sinh: 

 1. Đối tượng 

- Tất cả trẻ sinh năm 2015 có hộ khẩu tại ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

- Các trẻ sinh năm 2015 có hộ khẩu lân cận, giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp (nếu trường còn chỉ tiêu) 

2. Số lượng: 

- Dự kiến 5 lớp, tổng cộng 103 học sinh 

3. Thời gian: 

- Đăng ký trực tuyến: Từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 

học 2021. 

- Nộp hồ sơ tuyển sinh: Ngày 16 tháng 9 năm 2021 

III. Hình thức, cách thực hiện: 

1. Hình thức tuyển sinh trực tuyến: 

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến bằng link Form tuyển sinh hoặc quét 

mã QR tuyển sinh của Trường Tiểu học Giồng Găng bằng ứng dụng Zalo và điền đầy 
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đủ các thông tin theo yêu cầu và chọn “Gửi” về hệ thống tuyển sinh của Trường Tiểu 

học Giồng Găng. 

2. Cách thực hiện 

Phụ huynh truy cập đăng ký phần mềm tuyển sinh lớp 1 của Trường Tiểu học 

Giồng Găng bằng 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1 vào link: https://forms.gle/VWzJWGfRGikgAPGGA  

Cách 2: dùng phần mềm mã QR trong Zalo trên điện thoại để quét hình bên 

dưới: 

 

Sau khi truy cập đường link tuyển sinh hoặc quét mã QR tuyến sinh, phụ huynh 

thực hiện theo yêu cầu theo biểu mẫu, hoàn thành thông tin xong bấm “Gửi”. 

Sau khi phụ huynh gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ 

thống sẽ gửi thông báo Câu trả lời của bạn đã được ghi lại và toàn bộ thông tin sẽ 

được gửi vào hộp thư điện tử của nhà trường. 

3. Hồ sơ tuyển sinh: 

Nhà trường sẽ công nhận danh sách tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 

chính thức dựa vào các căn cứ sau: 

- Bản khai sinh hợp lệ (bản sao, nhà trường không nhận bản photo coppy) 

- Sổ hộ khẩu photo coppy (không công chứng) 

- Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1 (nhà trường phát mẫu đơn khi phụ huynh nộp hồ 

sơ chính thức). 

Thời gian nộp hồ sơ chính thức sẽ thông báo sau. 

Link tuyển sinh và mã QR tuyển sinh được công khai trên Website trường 

(http://thgionggang.pgdtanhong.edu.vn/), zalo, facebook và dán tại bảng thông báo 

của trường. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của Trường 

Tiểu học Giồng Găng. 

https://forms.gle/VWzJWGfRGikgAPGGA
http://thgionggang.pgdtanhong.edu.vn/
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Nơi nhận: 

- PGD&ĐT Tân Hồng (b/c); 

- Đảng ủy; UBND xã (b/c); 

- Viên chức trường (t/h); 

- Zalo, facebook, website trường;                                            

- Lưu: VT.   

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thao 
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