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I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: 

1. Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2014) 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. 

2. Không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. 

3. Trẻ có hộ khẩu và sinh sống trên địa bàn phường Cự Khối thuộc các tổ dân phố 1; 3; 4; 5; 

10; 11; 12  

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  227 học sinh 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển 

IV. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN: (trường hợp học sinh đã được cấp mã số tuyển 

sinh) 

1. Chuẩn bị: 

- Mã số và mật khẩu của học sinh (Mã này do trường Mầm non năm học 2019 - 2020 trên địa bàn 

thành phố Hà Nội bàn giao cho CMHS). 

2. Thời gian: 

- Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trường TH Cự 

Khối (ban tuyển sinh sẽ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến) hoặc CMHS có thể đăng ký tuyển sinh trực 

tiếp tại nhà bằng máy tính, điện thoại di động…có kết nối Internet. 

- Địa chỉ truy cập: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (CMHS thực hiện theo 5 bước được niêm yết trên 

bảng tin của trường kèm theo thông báo này) 

3. Nộp hồ sơ nhập học: CMHS có thể nộp hồ sơ cho con em mình vào thời gian sau: 

- Ngày đăng ký trực tuyến: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020 

- Ngày đăng ký tuyển sinh đúng tuyến: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020. 

V. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP: (Trường hợp học sinh chưa có mã số tuyển sinh hoặc 

chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến) 

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:  

* Thời gian:Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020 

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00  

- Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 

* Địa điểm: Tại PHÒNG HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM (Tầng 1 – Nhà A) trường Tiểu học Cự Khối. 

* Ghi chú: Từ ngày 18/8/2020: Tuyển bổ sung học sinh nếu còn chỉ tiêu và được cấp trên phê duyệt  

2. Hồ sơ xin học: 

- 01 đơn xin vào lớp 1 (Theo mẫu nhà trường phát hoặc in từ mail cá nhân đối với học sinh đã đăng 

ký trực tuyến) 

- 01 giấy khai sinh photo công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) 

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) 

hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú của 

công an phường. 

3. Trường hợp cần đính chính thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến: CMHS mang hồ sơ 

(Giấy khai sinh, hộ khẩu) đến để nhà trường đối chiếu, chỉnh sửa cho học sinh. 

VI. THỜI GIAN NIÊM YẾT DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1: 

- Ngày 22/8/2020: Nhà trường niêm yết danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2020-

2021 tại bảng tin và cổng thông tin điện tử của nhà trường. 

* Để biết thêm chi tiết, CMHS vui lòng liên hệ tại văn phòng nhà trường hoặc số điện thoại: 

043.8750.724 hoặc truy cập website: http://thcukhoi.longbien.edu.vn 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hoàng Thị Bích Liên 

 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
mailto:c1cukhoi@longbien.edu.vn

