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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy
chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-PGDĐT ngày 09/6/2020 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Bình Giang về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021;
Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020 - 2021 của trường đã
được tỉnh phê duyệt;
Căn cứ điều kiện về phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất và đội ngũ
cán bộ, giáo viên của trường.
Trường TH&THCS Bình Minh xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học
2020 - 2021, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công
khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh, cha mẹ các em và giữ vững kết quả phổ
cập giáo dục của xã.
Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng, đồng thời làm
tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng thuận phối hợp với nhà trường
trong công tác tuyển sinh.
Nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo
về điều kiện học tập giữa các lớp.
1.2. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các
ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9/2020”;
huy động sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các ban,
ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho
mọi trẻ em được đến trường. Làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo
điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Tăng cường cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học nhằm duy trì và giữ vững số lượng và chất lượng dạy
học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú cho học sinh.
Phối hợp chặt chẽ với UBND xã điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên
địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác
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tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; đảm bảo đủ chỗ học cho con
em trên địa bàn, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình thuộc diện hộ
nghèo.
2. Kế hoạch tuyển sinh
2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh
Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được
phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên... Nhà trường xây dựng Kế
hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021, báo cáo Phòng GD&ĐT
Bình Giang phê duyệt.
2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014), toàn xã: 100 trẻ, trong đó 92 trẻ có hộ khẩu tại
xã Bình Minh;
- Thực hiện tuyển sinh vào lớp 1: 100/100, tỉ lệ 100%.
2.3. Tổ chức tuyển sinh
2.3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
2.3.2. Địa bàn tuyển sinh: Theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định
cho nhà trường, tuyển sinh theo đơn vị xã Bình Minh.
2.3.3. Đối tượng tuyển sinh
- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014); trẻ em khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, lang thang cơ nhỡ đang cư trú trên địa bàn xã vào học lớp 1; trẻ em
trong độ tuổi tiểu học chưa ra lớp;
- Thực hiện sĩ số lớp không quá 35 HS/lớp;
- Số lớp 1 học 2 buổi/ngày: 3/3 lớp, tỉ lệ: 100 %.
2.3.4. Hồ sơ tuyển sinh (gồm 4 loại)
- Đơn xin vào học lớp 1 (mẫu do Phòng GD&ĐT Bình Giang quy định);
- Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối
chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc
giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã;
- Bản sao (không cần công chứng) giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo
5 tuổi (nếu có).
2.4. Thời gian tuyển sinh
- Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020;
- Ngày 25/7/2020: Hội đồng tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng
GD&ĐT;
- Ngày 27/7/2020: Phòng GD&ĐT duyệt kết quả tuyển sinh của nhà trường;
- Ngày 29/7/2020: Công bố kết quả tuyển sinh.
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3. Tổ chức thực hiện
3.1. Phân công trách nhiệm
- Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ
tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, xây dựng kế hoạch công tác tuyển
sinh năm học 2020 - 2021 của trường, báo cáo Phòng GD&ĐT;
- Thông báo công khai tại trường và trên website: bgthbinhminh.haiduong.edu.vn tuyến tuyển sinh do Phòng GD&ĐT quy định; chỉ
tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; phối hợp với Đài
truyền thanh xã thông báo và công bố công khai công tác tuyển sinh tại trường;
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định về công
tác tuyển sinh, đảm bảo huy động hết trẻ trong độ tuổi ra lớp, đảm bảo tính chính
xác, khách quan, công bằng. Thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch và chỉ tiêu được
giao, không để xảy ra hiện tượng quá tải và sự mất cân bằng về sĩ số học sinh giữa
các lớp trong cùng khối lớp của nhà trường. Không bố trí lớp chọn trong các khối
lớp;
- Nhà trường, gia đình, xã hội có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trường huy động và tiếp nhận trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn vào học; đảm bảo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn được tham gia các hoạt động giáo dục hoà nhập phù hợp;
- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán
bộ, giáo viên và nhân viên về giáo dục hòa nhập;
- Sau tuyển sinh, trường tập trung học sinh lớp 1 để thực hiện các điều kiện
cần thiết cho năm học mới; rèn nền nếp học sinh;
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng tuyển
sinh (có phụ lục đính kèm).
3.2. Một số lưu ý
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ,
đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ và
tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, sau khi đối chiếu cán bộ
tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra
khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”; cán bộ tuyển sinh và đại diện cha mẹ
(người đỡ đầu) học sinh ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này được lưu cùng học bạ của học sinh và là
căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, các văn bằng chứng chỉ cho HS sau này;
- Trình tự tuyển sinh:
+ Bước 1: Xét tuyển học sinh có hộ khẩu tại địa phương, nếu chưa đủ chỉ
tiêu được giao, xét đến:
+ Bước 2: Xét tuyển học sinh có hộ khẩu ngoài địa phương (số lượng xét
tuyển đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu giao);
- Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, các thành viên Hội đồng tuyển sinh
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hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho
HS và cha mẹ HS. Không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định
khi tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường
TH&THCS Bình Minh, đề nghị cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh
thực hiện theo đúng kế hoạch./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Bình Giang (để báo cáo);
- UBND xã Bình Minh (để báo cáo);
- HĐ tuyển sinh;
- Lưu: VT.
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