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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác tuyển sinh 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
p2020-2021;
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);
Nay Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật tổng kết tình hình
tuyển sinh tại trường như sau:
1. Số học sinh tuyển vào học lớp 1: 92/125 học sinh.
* Tổng số học sinh trong tuyến: 75 học sinh
- Học sinh trong danh sách do UBND Phường 1 cung cấp ngày 31/3/2020: 51
em.
- Học sinh bổ sung ngoài danh sách do UBND Phường 1: 24 em.
* Tổng số học sinh trái tuyến: 17 học sinh (trong Quận 3: 03 học sinh, học
sinh ngoài quận: 14 học sinh)
- Học sinh bình thường: 10 học sinh. (trong Quận 3: 0 học sinh, học sinh ngoài
quận: 10 học sinh)
- Học sinh hòa nhập: 07 học sinh. (trong Quận 3: 03 học sinh, học sinh ngoài
quận: 04 học sinh)
Trong đó:
* Học sinh bình thường

: 85 học sinh.

-

Đúng độ tuổi vào lớp 1

: 83

-

Quá tuổi vào lớp 1

: 02

-

Sớm tuổi vào lớp 1

: 0

-

Trong tuyến ( P1 ,Q3 )

: 75

-

Trái tuyến

: 10

Trong đó :Trong Q3
Ngoài Q3
* Học sinh học Hòa nhập

: 0
: 10
: 07 học sinh

-

Đúng độ tuổi vào lớp 1

: 03

-

Quá tuổi vào lớp 1

: 04

-

Sớm tuổi vào lớp 1

: 0

-

Trong tuyến ( P1 ,Q3 )

: 0

-

Trái tuyến

: 07

Trong đó, trong Q3

: 03

Ngoài Q3

: 04

2. Tổng kết số học sinh tuyển vào học lớp 1 năm học 2020-2021: 92 hs
Trong đó:

Học sinh bình thường

: 85 hs

Học sinh học Hòa nhập : 07 hs
3. Phiên chế lớp 1 năm học 2020-2021
- Năm học 2020-2021 trường phiên chế 03 lớp 1. Trong đó, có 01 lớp tiền hòa nhập,
02 lớp bình thường.
- Lớp 1 tiền hòa nhập tiếp nhận 07 em học sinh hòa nhập.
- Lớp 1 bình thường tiếp nhận bình quân 42 em/ lớp.
Trên đây là báo cáo về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu
học Nguyễn Thiện Thuật./.
Nơi nhận:
- PGD và ĐT Quận 3 (để báo cáo);
- Lưu: VT.
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