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THÔNG BÁO 
(Về việc tuyển sinh năm học 2021-2022) 

 

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-PGD ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Phòng 
giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau về việc tuyển sinh vào trường Mầm non, 
Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; 
 Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. 
 Ban lãnh đạo Trường TH Phường 6/2 thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 
2022 như sau:  

Thời gian tuyển sinh:  
1. Đối với học sinh lớp 1 thu từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 04/8/2021, đăng 

ký tại văn phòng nhà trường (Khu A). Ban lãnh đạo xét duyệt hồ sơ hợp lệ sẽ đưa 
vào biên chế năm học 2021 - 2022 như sau:  
 * Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Khóm 9, khóm 10 Phường 6 học tại điểm 
trường Khu A. 

 * Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Khóm 7, khóm 8 Phường 6 học tại điểm 
trường Khu B. 

   

Hồ sơ lớp 1 gồm có:  
-  01 khai sinh (bản sao) sinh năm 2015; 
-  01 bộ hồ sơ học sinh, đơn xin nhập học (theo mẫu của trường); 
-  01 hộ khẩu photo (Mang theo bản chính để đối chiếu); 
-  01 giấy chứng nhận mẫu giáo 5 tuổi (nếu có). 
-  Ảnh (3x4) 02 ảnh 
* Phụ huynh lưu ý: Đối với học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 các em học 

theo Chương trình GDPT mới; Bộ sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà 
Mau phê duyệt “Chân trời sáng tạo” và sách tiếng Anh của tác giả Hoàng Văn 
Vân). 

2. Học sinh cũ (các lớp 2, 3, 4, 5): Đăng ký từ ngày 28/7/2021 đến ngày 
04/8/2021 tại văn phòng nhà trường (Khu A) theo biên chế lớp. 

* Đối với những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo (có sổ), đối tượng gia đình 
chính sách… được nhà nước hỗ trợ BHYT (Phụ huynh photo thẻ Bảo hiểm y tế nộp 
cho nhà trường) thì không phải đóng BHYT. 

3. Học sinh chuyển đến: nhà trường sẽ tiếp nhận từ ngày 02/8/2021 
 Trên đây là thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022, nhà trường xin thông 
báo đến tất cả phụ huynh có con em trong độ tuổi lớp 1 đến trường, đăng ký vào 
học cho các em đúng tinh thần thông báo này./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
        Phạm Thị Yến Hồng 
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