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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp một năm học 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 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 2021-2022;
Căn cứ văn bản số 313/GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Quận 3 về phân tuyến trẻ ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 năm học
2021-2022.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật
xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 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.
- 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 ngày15/6/2021 đến ngày 30/6/2021: 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.
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- Từ ngày 15/6/2021: 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 01/7/2021 đến ngày 15/7/2021: Tiếp nhận 100% trẻ trong tuyến theo
danh sách phân tuyến của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3; phụ huynh có thể xem
thông tin và hướng dẫn tuyển sinh tại webside của trường theo địa chỉ đường link
https://thnguyenthienthuatq3.hcm.edu.vn;
- Ngày 16/7/2021: kết thúc thu nhận học sinh;
- Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 23/7/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
xét duyệt danh sách, số liệu theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022;
- Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 30/7/2021: Trường nhận kết quả số liệu và danh
sách trẻ học lớp 1 năm học 2021-2022 được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt;
- Ngày 31/7/2021: Trường công bố danh sách học sinh lớp 1 năm học 20212022.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Trẻ sinh năm 2015)
- Số lớp tuyển

: 04

- Số học sinh

: 160 (trẻ Phường 1: 47 em)

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.
- Phân công các thành viên hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ:
Stt

Giới

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

tính
1

Bà

Trần Thị Kim Lan

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng
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Stt

Giới

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

tính
Phó

Phó Chủ tịch Hội đồng

2

Ông

Lê Thanh Hùng

3

Ông

Nguyễn Hữu Đạt

4

Bà

Hồ Thị Luyến

Tổ trưởng CM
Khối 1

Thành viên trực ngày 1,2,5/7/2021

5

Bà

Nguyễn Thị Phúc Hằng

Tổ trưởng CM
Khối 3

Thành viên trực ngày 1,2,5/7/2021

6

Bà

Nguyễn Thụy Phương Thảo

7

Bà

Hồ Thị Ngọc Hương

Tổ trưởng CM
Khối 2

Thành viên trực ngày 6,7,8/7/2021

8

Bà

Phạm Thị Ngọc Hạnh

Tổ trưởng CM
Khối 4

Thành viên trực ngày 9,12,13/7/2021

9

Bà

Ngô Thị Bích Tuyền

10

Bà

Nguyễn Thị Hoàng Trinh

11

Bà

Đinh Thị An Hậu

Hiệu trưởng
BTCĐ
TPT Đội

Giáo viên
lớp 1

Tổ trưởng
Tổ Văn phòng
Chủ tịch
Công đoàn
Tổ trưởng CM
Khối 5

Thư ký Hội đồng

Thành viên trực ngày 6,7,8/7/2021

Thành viên trực ngày 9,12,13/7/2021

Thành viên trực ngày 13,14,15/7/2021

Thành viên trực ngày 13,14,15/7/2021

- Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật công bố công khai các văn bản tuyển
sinh tại Cơ sở 1 địa chỉ số 633/36 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 và trên hệ thống
webside https://thnguyenthienthuatq3.hcm.edu.vn của đơn vị từ ngày 20 tháng 6 năm
2021; triển khai tổng hợp kết quả tuyển sinh và nộp báo cáo lên Phòng Giáo dục đúng
thời gian quy định.
IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2021-2022
- Chương trình Tiếng Anh tăng cường: nhà trường phối hợp với trung tâm
Ngoại ngữ ATLANTA và trung tâm ngoại ngữ ALS tổ chức học Tiếng Anh Tăng
cường 5 tiết/tuần (trong đó: 02 tiết học phần mềm; 01 tiết học với giáo viên bản ngữ,
02 tiết học với giáo viên chính khóa).
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- Chương trình Kỹ năng sống: nhà trường phối hợp cùng trung tâm Kỹ năng
sống Rồng Việt học 02 tiết/tuần; riêng lớp hội nhập dành cho học sinh chậm phát triển
trí tuệ học 04 tiết/tuần.
- Chương trình giáo dục STEM: học 01 tiết/tuần do Công ty TNHH Giáo dục
STEM và kỹ năng 4C cộng tác cùng nhà trường thực hiện.
- Chương trình Tin học: nhà trường phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm
Thanh niên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học 02 tiết/tuần.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp một năm học 2021-2022 của trường Tiểu
học Nguyễn Thiện Thuật. Các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện theo tiến độ
kế hoạch đã đề ra./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT Q3;
- UBND Phường 1;
- Lưu: VT.

Trần Thị Kim Lan

