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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 
 

  Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, Trường Tiểu học Bình Khê I 
thông báo kế hoạch  tuyển sinh học sinh  lớp 1 năm học 2019 - 2020 như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 
- Độ tuổi tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 -2020: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013), 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở nước 
ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ bảy tuổi đến chín tuổi, trẻ em khuyết 
tật có thể học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi. 

- Địa bàn tuyển sinh: Là học sinh có hộ khẩu thường trú ở 09 thôn thuộc xã 
Bình Khê gồm: Đông Son, Xuân Bình, Trại Mới A, Trại Mới B, Trại Thông, Phú 
Ninh, Bắc Sơn, Bến Vuông, Quán Vuồng. 

2. Thời gian tuyển sinh: 
*Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019. Các bậc 

phụ huynh truy cập vào địa chỉ: http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/thong-tin-tuyen-
sinh để hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến. 

* Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019: Nhà 
trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp. 

- Buổi sáng: Từ 7h30' đến 10h30'; 
- Buổi chiều: Từ 14h00' đến 16h00'; 
3. Địa điểm tuyển sinh: Tại trường Tiểu học Bình Khê I - Bình Khê - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
4. Số lượng tuyển sinh: Chỉ tiêu: 169 học sinh/05 lớp. Điểm trường chính 04 

lớp, điểm trường lẻ Đông Sơn 01 lớp. 
5. Thủ tục nhập học: 
- Đơn xin học(theo mẫu) trên Website của trường: 

thbinhkhe1@dongtrieu.edu.vn 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao có dấu đỏ hoặc bản phô tô công 

chứng của các cấp có thẩm quyền). 
- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối 

chiếu. Nhà trường không tiếp nhận các trường hợp có sổ hộ khẩu không hợp lệ. 
Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh đến làm thủ tục nhập 

học cho con em mình đúng thời gian và địa điểm quy định. 
 

Nơi nhận: 
- PGD&ĐT (b/c); 
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (t/h); 
- Website trường; 
- Lưu VT. 
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