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Năm học 2020-2021 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1.Mục đích: 

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi 

cho học sinh và cha mẹ, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.  

-Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu 

tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công 

tác tuyển sinh. 

2.Yêu cầu: 

- Thực hiện điều tra chính xác trẻ ở độ tuổi sinh năm 2014 trên địa bàn. Thực 

hiện đúng quy định về phân tuyến tuyển sinh, không vượt chỉ tiêu số học sinh, số 

lớp được giao, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; 

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh.  

- Giáo viên, nhân viên nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và 

chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng nhà trường và cùng chịu trách nhiệm cuối cùng về 

công tác tuyển sinh của trường. 

II.Nội dung: 

1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Năm học 2020 - 2021, dự kiến tuyển sinh của trường là 210 học sinh/6 lớp. 

Bình quân 35 học sinh/lớp. Trong đó trong địa bàn Thị Trấn 180 học sinh, ngoài địa 

bàn 30 học sinh. 

2.Địa bàn tuyển sinh: 

Học sinh trong địa bàn quản lý và các xã lân cận giáp Thị Trấn (xã Tân Thuận 

các hộ có trẻ sinh năm 2014 gần cầu Kinh I, Xã Vĩnh Bình Nam các hộ có trẻ sinh 

năm 2014 gần cầu Kênh Đường sân. 

3. Đối tượng tuyển sinh: 



Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2014) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, 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 nhưng hồ sơ hợp lệ và được xác nhận của phòng Tư pháp huyện 

Vĩnh Thuận. 

IV.Thời gian và hồ sơ, công bố danh sách tuyển sinh: 

1. Thời gian tuyển sinh: 

- Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 25/8/2020. 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút. 

Địa điểm:Phòng giáo viên, trường Tiểu học Thị Trấn 1 (Khu phố Vĩnh Phước 

2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). 

2. Hồ sơ gồm: 

+ Lý lịch học sinh trích ngang (phụ huynh ghi theo mẫu) 

+ Bản sao hoặc bản trích lục giấy khai sinh (sinh năm 2014). 

Lưu ý khi tuyển sinh:  

- Tuyệt đối không nhận trẻ sinh năm 2015. 

- Các trường hợp lớn tuổi cần trao đổi trước với trưởng ban tuyển sinh để có 

hướng giải quyết. 

- Cần lưu ý đối có liên quan tới người nước ngoài mà chưa có khai sinh ở Việt 

Nam, phải có ý kiến của phòng Tư pháp huyện. 

- Không nhận học sinh đã vào học lớp 1 năm học 2019-2020, nay trở vào 

đăng ký tuyển mới. Đối tượng này nhận tính diện lưu ban hoặc bỏ học cho học lại 

theo hồ sơ cũ của năm học 2019-2020). 

3. Công bố danh sách học sinh trúng tuyển và nhập học: 

Ngày 01/9/2020, nhà trường công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào 

lớp 1 năm học 2020-2021 ở các lớp và bảng thông báo của nhà trường. 

Thời gian ổn định lớp từ ngày 03/9/2020 đến 04/9/2020. 

III.Tổ chức thực hiện: 

1. Trưởng ban tuyển sinh: 

- Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh của nhà trường. 

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2020-2021 đúng 

quy định. 

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của 

đơn vị. 



2.Các phó ban tuyển sinh: 

- Hướng dẫn các thành viên trong Ban tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh. 

- Phân công, kiểm tra giám sát, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh 

thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công. 

- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, biên bản tuyển sinh theo quy định. Chỉ đạo thành 

viên thực hiện công tác tuyển sinh, chuẩn bị phiếu trích ngang lý lịch học sinh, mẫu 

danh sách học sinh. 

- Kiểm tra tiến độ và báo cáo với trưởng ban hàng ngày về số lượng tuyển 

sinh. 

3. Thành viên trong Ban tuyển sinh   

- Hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh học sinh và tiếp nhận hồ sơ theo phân công. 

 - Nhận hồ sơ tuyển sinh hàng ngày và  nhập vào máy tính danh sách trẻ đã tuyển. 

Chia lớp theo danh sách tuyển sinh hàng ngày. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Tiểu học Thị Trấn 1, năm học 

2020-2021. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để có 

hướng giải quyết kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT; 

- BLĐ đơn vị; 

- Ban tuyển sinh; 

- Lưu: VT.  
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