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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp một năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch số: 153/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân Quận 3 về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học
2020-2021;
Căn cứ kế hoạch phân tuyến trẻ vào lớp một năm học 2020-2021 (kèm theo văn
bản số 299/HD-GDĐT ngày 02/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về một số nội
dung tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021; danh sách phân tuyến trẻ sinh năm 2014
được phân tuyến vào lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật năm học 2020-2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 (danh sách UBND Phường 1 cung cấp ngày
31/3/2020);
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật xây
dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (theo danh sách trong
tuyến của Phòng giáo dục và đào tạo); tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1;
không nhận “học sinh trái tuyến ngoài Quận 3”;
- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục; Phấn đấu
thực hiện sĩ số số lớp theo điều lệ trường Tiểu học (35 học sinh/lớp) và duy trì 100% học
sinh học 2 buổi/ngày;
- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi
và sĩ số học sinh trên một lớp. Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.
Không vận động quyên góp, sổ vàng và thu các khoản thu ngoài quy định.
- Áp dụng tuyển sinh bằng phần mềm “Nhập học trực tuyến” do Ủy ban nhân dân
Quận 3 triển khai thực hiện trong năm học 2020-2021. Đảm bảo công tác hướng dẫn phụ
huynh thực hiện theo yêu cầu của phần mềm và báo cáo về lãnh đạo Phòng Giáo dục và
Đào tạo Quận 3.
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 04/7/2020: Triển khai kế hoạch tuyển sinh của
Quận; lập kế họach tuyển sinh, triển khai công tác tuyển sinh tại trường; nhận danh sách
học sinh lớp 1 theo chỉ tiêu được phân tuyến; Trường chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, nhân
sự. v.v. thực hiện công tác tuyển sinh đạt yêu cầu “trường học thân thiện”; Thông báo đến
cha mẹ học sinh danh sách học sinh vào lớp 1 trên cổng thông tin điện tử của trường.
- Từ ngày 04/7/2020: Trường gửi giấy mời vào học lớp 1 theo danh sách phân
tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 đến phụ huynh;
- Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 15/7/2020: Tiếp nhận 100% trẻ trong tuyến theo
danh sách phân tuyến của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3; phụ huynh xem thông tin
và hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến tại webside của trường theo địa chỉ
https://thnguyenthienthuatq3.hcm.edu.vn/;
- Ngày 16/7/2020: kết thúc thu nhận học sinh;
- Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 24/7/2020: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 xét
duyệt danh sách, số liệu theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021;
- Từ ngày 28/7/2020 đến ngày 30/7/2020: Trường nhận kết quả số liệu và danh
sách trẻ học lớp 1 năm học 2020-2021 được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt;
- Ngày 31/7/2020: Trường công bố danh sách học sinh lớp 1 năm học 2020-2021.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Trẻ sinh năm 2014)
- Số lớp tuyển

: 04

- Số học sinh

: 97

3. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1
- Thư (của trường) mời phụ huynh đăng ký cho trẻ;
- Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường);
- Bản sao giấy khai sanh hợp lệ (Bản sao không ép plastic);
- Bản sao hộ khẩu (photocopy có công chứng);
- Giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi” (nếu có).
- Giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do Ủy ban nhân dân Phường 1 cấp (nếu là
trẻ thuộc diện khuyết tật)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh.
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