PHÒNG GD&ĐT Q.CÁI RĂNG
TRƯỜNG THCS THƯỜNG THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 43 /KH-THCSTT

Thường Thạnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 12 năm
2011);
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ thông (Thông tư số 11 năm 2014);
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh
trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4,
điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ
sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TTBGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Văn bản sô 773/SGD-GDTrH ngày 27/3/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Cần Thơ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non
ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân
quận về việc triển khai kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các
lớp đầu cấp trên địa bàn quận Cái Răng năm học 2019-2020;
Căn cứ vào số lượng học sinh dự kiến hoàn thành chương trình Tiểu học
trong địa bàn tuyển sinh;
Nay trường THCS Thường Thạnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6
năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau :
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Tạo điều kiện học tập cho học sinh tiếp tục học bậc THCS, bảo đảm thực
hiện công tác phổ cập THCS và phân luồng học sinh sau THCS;
2. Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở các bậc học do Bộ GD&ĐT ban
hành; đảm bảo nghiêm túc, công bằng, chính xác và chất lượng tuyển sinh;
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3. Không vận động, quyên góp, thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở vật chất
- Trường có: 10 phòng học, 01 phòng thực hành môn Lí, 01 phòng thực
hành môn Hóa, 01 phòng CNTT, 02 phòng tin học, phòng BGH…
- Nhân sự:
* Tổng biên chế hiện có: 41 biên chế.
Trong đó: Ban giám hiệu: 02; Tổng phụ trách Đội: 01; Thiết bị: 01; Thư
viện, CNTT: 01; Giáo viên dạy lớp: 34; Nhân viên: 02.
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Độ tuổi tuyển sinh
- Các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
- Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm đăng ký
dự tuyển).
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh
vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng
căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi
cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
- Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.
- Học sinh trong độ tuổi THCS ở nước ngoài về nước, con em người nước
ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường THCS tại nơi cư trú hoặc trường
THCS ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục thực hiện
như sau:
+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.
+ Hiệu trưởng trường tổ chức khảo sát trình độ của HS và xếp vào lớp phù
hợp.
4. Địa bàn tuyển sinh
4.1. Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Thường Thạnh.
- Tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại trường Tiểu
học Thường Thạnh.
4.2. Đối với học sinh trong quận: Có hộ khẩu thường trú tại Khu vực An
Hưng, An Phú phường Phú Thứ.
4.3. Đối với học sinh ngoài địa bàn giáp ranh ngoài thành phố (xã Đông
Thạnh, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang)
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- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại 04 ấp: Đông Thuận, Thạnh Thuận,
Thạnh Thới, Phú Quới thuộc xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
- Điều kiện xét tuyển: Chọn học sinh có kết quả học lực, hạnh kiểm cuối
cấp tiểu học từ cao xuống thấp.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 208 học sinh /5 lớp. Chia ra:
- Học sinh học tại trường Tiểu học Thường Thạnh là: 140 học sinh
- Học sinh có hộ khẩu tại Phường Thường Thạnh nhưng học tại trường
Tiểu học Đông Thạnh 2 (Hậu Giang) là: 11 học sinh.
- Học sinh trong quận có hộ khẩu thường trú tại Khu vực An Hưng, An
Phú phường Phú Thứ là: 07 học sinh.
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại 04 ấp: Đông Thuận, Thạnh Thuận,
Thạnh Thới, Phú Quới thuộc xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
là: 50 học sinh.
+ Trường Tiểu học Đông Thạnh 1: 15
+ Trường Tiểu học Đông Thạnh 2: 35
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu thống nhất).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản sao hộ khẩu thường trú (không công chứng).
- Học bạ cấp Tiểu học (bản chính) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế
học bạ.
7. Kết quả trúng tuyển
- Niêm yết kết quả trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 sau khi được
Phòng Giáo dục đào tạo quận phê duyệt.
- Đối với học sinh trúng tuyển: Trong thời gian 01 tuần kể từ ngày công bố
kết quả, học sinh đến trường làm thủ tục nhập học.
- Đối với học sinh không trúng tuyển: Liên hệ nhà trường để nhận lại hồ sơ.
8. Kế hoạch thời gian thực hiện
Thời gian

Nội dung thực hiện

18/4/2019
- Xây dựng và duyệt kế hoạch
đến
25/4/2019
10/6/2019
- Nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 (trong địa bàn).
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Người thực
hiện
Hiệu trưởng
Tổ tuyển sinh

11/6/2019 - Nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 (ngoài địa bàn)

Tổ tuyển sinh

15/6/2019
- Tổ chức xét tuyển, lập danh sách trúng tuyển.
đến
18/6/2019

Tổ tuyển sinh

05/6/2019 - Phê duyệt danh sách trúng tuyển.
- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT và
09/7/2019
trình phê duyệt kết quả tuyển sinh.
12/7/2019 - Niêm yết công khai tại trường kết quả tuyển sinh.

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Văn phòng

9. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh 6 năm học 2019-2020 trình Phòng Giáo
dục và Đào tạo quận phê duyệt.
- Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh để thực hiện công tác tuyển
sinh theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp với đài truyền thanh Ủy ban phường Thường Thạnh tổ chức
tuyên truyền cung cấp thông tin tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh của các
trường trên địa bàn được biết trước khi đăng ký dự tuyển vào trường.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2019-20120 của trường
THCS Thường Thạnh./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận (để báo cáo);

HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường Thường Thạnh (để báo cáo);
- Đài truyển thanh phường (phối hợp);
- Lưu VT.

Lê Văn Út
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XÁC NHẬN
UBND PHƯỜNG THƯỜNG THẠNH

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUẬN
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