
PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VĨ 
 

Số: 64/KH-THAV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Vĩ, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 
TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT 

ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân; 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND  ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Khoái Châu về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, 

Trường Tiểu học An Vĩ xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; duy trì và nâng 

cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. 

- Thực hiện việc tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, 

khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc và chính xác công tác điều tra số trẻ sống trên địa 

bàn xã An Vĩ. 

- Công khai kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh của nhà trường theo 

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT. 

II. NỘI DUNG. 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh. 

- Tổng số học sinh: 180 

- Tổng số lớp        :   05 

 - Huy động 100% trẻ sinh năm 2014 sống trên địa bàn xã An Vĩ; trẻ khuyết 

tật, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ em từ nước ngoài về trong độ tuổi, đang sống trên địa 

bàn ra lớp học hòa nhập. 

 2. Đối tượng tuyển sinh. 

 2.1. Là trẻ em sinh năm 2014 đã hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non, 

sống trên địa bàn xã An Vĩ. 

2.2.Trẻ khuyết tật, trẻ lang thang, cơ nhỡ, trẻ em từ nước ngoài về có độ tuổi  

từ 7 đến 9 tuổi trên địa bàn. 



2.4. Học sinh nơi khác chuyển về: 

- Trẻ sinh năm 2014, hoàn thành chương trình Mầm non về sống trên địa bàn. 

-Trẻ sinh năm 2014 đã hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non thuộc diện 

trái tuyến, có nhu cầu về trường học tập nếu số tuyển sinh lớp 1 của nhà trường 

chưa quá tải và: 

+ Học sinh có bố/ mẹ hiện đang công tác, làm việc trên địa bàn An Vĩ, 

+ Học sinh có ông/bà nội (ngoại) hiện đang sống trên địa bàn xã An Vĩ, 

+ Học sinh có anh/chị hiện đang học tập tại trường tiểu học hoặc THCS 

An Vĩ. 

 3. Phương thức tuyển: 

 - Nhận bàn giao hồ sơ từ trường Mầm non đối với tuyển học sinh lớp 1 

4. Hồ sơ tuyển sinh. 

- Danh sách trẻ sinh năm 2014 sống trên địa bàn xã An Vĩ đã hoàn thành 

chương trình tiểu học ( có xác nhận của trường Mầm non). 

- Bản photo công chứng bản gốc Giấy khai sinh. 

- Phiếu theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

  5. Thời gian tuyển sinh. 

Thực hiện tuyển sinh lớp 1 Đợt 1 từ 01/7/2020 đến trước ngày 05/7/2020, 

đợt 2 hoàn thành trước 08/8/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đồng chí hiệu trưởng:  

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

sinh; cùng Hội đồng tuyển sinh xây dựng quy chế tuyển sinh. 

- Tổ chức công tác tuyển sinh của nhà trường đúng quy định. 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2018 của Bộ 

GD&ĐT. 

  - Chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác tuyển sinh của nhà trường. 

2. Đồng chí Phó hiệu trưởng: 

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh trên Webside 

của trường và tới CMHS qua các buổi họp CMHS. 

- Theo dõi, đôn  đốc  các thành  viên trong hội  đồng  tuyển sinh trường Tiểu 

học An Vĩ nhận  hồ sơ  đúng  theo quy định; 

- Cùng hiệu trưởng nhà trường tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định. 

3. Các giáo viên chủ nhiệm: 

- Thực hiện tuyên truyền kế hoạch tới CMHS. 

- Tiếp nhận hồ sơ bàn giao trẻ mầm non. 

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, kiểm tra học bạ và các điều kiện 

hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4 năm học 2019-2020. 



 IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO. 

- Báo cáo Phòng GD&ĐT Khoái Châu về công tác tuyển sinh đợt 1 trước ngày 

31/7/2020; đợt 2 trước ngày 09/8/2020. 
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