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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Tiểu học, 

trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học loại hình tư thục; 

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; 

Căn cứ vào công văn số 602/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thông báo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-

2021; 

Căn cứ vào Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND 

huyện Nam Trực về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2020-2021; 

Căn cứ kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/05/2020 của UBND Huyện Nam Trực 

về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; 

Trường THCS Điền Xá xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-

2021 như sau: 

1. Đặc điểm tình hình: 

Trường THCS Điền Xá có 38 cán bộ, giáo viên,  nhân viên; trong đó 1 hiệu trưởng, 

1 Phó hiệu trưởng, 35 giáo viên và 3 nhân viên.   

Trường có 21 phòng xây dựng kiên cố, trong đó có 19 phòng dành cho lớp học, 2 

phòng dành cho bộ môn, 3 phòng dành cho công tác hành chính. 

Xã Điền Xá có 1trường tiểu học chia thành 2 khu:Khu Nam Điền và Khu Nam Xá. 

Xã Điền Xá giáp xã Nam Thắng, Hồng Quang, Tân Thịnh và xã Nam Mỹ. 

Số học sinh lớp 5 của hai trường tiểu học năm học 2018-2019 ( Thời điểm đầu 

tháng 5 năm 2019) như sau: có 5 lớp 5 với 184 học sinh hoàn thành chương trình TH. 



2. Kế hoạch tuyển sinh: 

Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh 

trường Tiểu học Điền Xá, học sinh lớp 5 có hộ khẩu ở xã Điền Xá TN TH trên địa bàn và 

một số học sinh ở địa bàn khác nếu có nhu cầu. 

Trường phấn đấu tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên 

địa bàn có hộ khẩu ở địa phương vào lớp 6 năm học 2020-2021. 

Dự kiến năm học 2020-2021 trường mở 5 lớp. 

Hiệu trưởng lập tờ trình báo cáo PGD để thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 

THCS năm học 2020-2021. 

Trường gửi THÔNG BÁO TUYỂN SINH của trường cho Ban giám hiệu trường 

Tiểu học Điền Xá và giáo viên dạy lớp 5 năm học 2019-2020 để học sinh lớp 5 và phụ 

huynh học sinh nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Điền 

Xá trong năm học 2020-2021. 

3. Hình thức, đối tượng xét tuyển: 

Xét tuyển học sinh có hộ khẩu ở xã Điền Xá đã hoàn thành chương trình Tiểu học 

trên địa bàn xã và học sinh hoàn thành chương trình TH ở nơi khác ( đối với học sinh học 

trái tuyến nếu có nguyện vọng thì phải có đơn, giấy giới thiệu, chuyển trường….), có độ 

tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS (từ 11 đến 13 tuổi). 

4. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6: 

 - Đơn xin dự tuyển vào trường trung học cơ sở. 

  - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.  

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng). 

 - Các giấy tờ ưu tiên( nếu có). 

Lưu ý: Học sinh đạt giải trong các cuộc thi, học sinh, học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến 

khích..... 

5. Thời gian tuyển sinh: 

- Thực hiện kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/05/2020 của UBND Huyện Nam 

Trực về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; cụ thể như sau: 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm 

học 2020-2021 trước ngày 20/7/2020. 



- Ngày 24/7/2020: Hiệu trưởng trường THCS lập tờ trình kèm theo danh sách Hội 

đồng xét tuyển. 

- Ngày 27/7/2020: Các Hội đồng xét tuyển nhận quyết định thành lập Hội đồng xét 

tuyển. 

- Ngày 28/7/2020: Các Hội đồng xét tuyển làm việc, các trường TH bàn giao hồ sơ 

học sinh TH lên THCS tại trường THCS. 

-Ngày 31/7/2020: Duyệt kết quả tuyển sinh tại PGD Nam Trực. 

(Nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng Giáo dục gồm: Danh sách học sinh (Đã biên chế 

lớp); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học; Giấy khai sinh; Học bạ; Biên 

bản xét tuyển; Danh sách học sinh tuyển trái tuyến (Kèm theo giấy giới thiệu của trường 

THCS nơi thu hồ sơ ban đầu). 

- Từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 28/7/2020 phân loại, rà soát đối tượng và chia 

lớp. 

- Từ ngày 29/7/2020 đến hết ngày 30/7/2020 đối khớp lần hai các loại hồ sơ, giấy 

tờ.  

Hồ sơ tuyển sinh gồm có: Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển vào lớp 6; Biên 

bản xét tuyển; Biên bản bàn giao hồ sơ; Danh sách học sinh trúng tuyển. 

Hồ sơ tuyển sinh đóng thành 3 bộ, nộp về Phòng Giáo dục Đào tạo 1 bộ; 1 bộ cho 

Phó hiệu trưởng, 1 bộ lưu hồ sơ trường. 

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên 

truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu 

học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2020-2021. 

        HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                         (Đã kí) 

 

 

                                                                                ĐOÀN QUỐC PHÒNG 

 

 


