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Bà Rịa, ngày 21 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Về việc tuyển sinh năm học 2022 - 2023
Kính gửi : - Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Phòng GD Tiểu học Sở Giáo dục- Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 354 /QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo
Dục- Đào tạo v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022- 2023;
Căn cứ kế hoạch của trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật và nhu cầu tuyển sinh
trong năm học 2022 - 2023 của trường.
Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật lên kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023
như sau:
1/ Đối tượng:
- Trẻ bị khuyết tật thính giác (điếc - câm).
- Trẻ bị khuyết tật trí tuệ (Chậm phát triển trí tuệ).
2/ Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 học sinh (Trong đó: 15 em lớp 6; 25 học sinh Tiểu
học).
* Có độ tuổi:
- Từ 6 đến 11 tuổi (Đối với học sinh Tiểu học).
- Từ 12 đến 16 tuổi ( Đối với học sinh THCS ).
Căn cứ theo điều 37 Điều lệ Trường Tiểu học và công văn số 490/SGD-ĐTGDTH ngày 09/06/2008 của Sở Giáo dục & Đào tạo v/v thực hiện điều lệ Trường tiểu
học đối với học sinh lớn tuổi.
3/ Hồ sơ tuyển sinh:
- Sô yeáu lyù lòch (Coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông).
- Ñôn xin nhaäp hoïc (Coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông).
- Giấy chứng nhận người khuyết tật (Do phường xã cấp).
- Giấy chứng nhận khaùm söùc khoûe.
- Baûn sao giaáy khai sinh.
- Hình 3 x 4 (2 tấm); Hình 4 x 6 (2 tấm).
- Hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú KT3 thuộc tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu

4/ Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian hướng dẫn và nhận hồ sơ từ 11/07/2022 đến ngày 15/07/2022
vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6.
- Sáng từ 7giờ 30 phút - 11 giờ 00 phút.
- Chiều từ 14 giờ 00 phút - 16 giờ 30 phút.
Nơi nhận :
- Sở GD-ĐT (thay b/c);
- Phòng GD Tiểu học;
- Lưu TC, VT.
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