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    UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 
 

Số:15/KH-THCS PĐG 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 5 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 

   

Thực hiện công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở GD&ĐT 

Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm 

học 2019-2020; Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà 

Nội triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh 

vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020; Kế 

hoạch số 18/KH-PGD&ĐT ngày 15/5/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Thanh Xuân về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2019- 2020; Số liệu điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường 

Thượng Đình và phường Thanh Xuân Trung; Tình hình thực tế về cơ sở vật chất, giáo 

viên năm học 2019-2020 trường THCS Phan Đình Giót xây dựng Kế hoạch tuyển 

sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau: 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

 1.1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 

tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

1.2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ 

tiêu tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một 

số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm 

trong công tác tuyển sinh. 

           1.3. Thực hiện Đề án phát triển Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 

2016-2020, giảm sĩ số từ 02 đến 03 học sinh ở mỗi lớp trong năm học mới 2019-2020 

so với năm học trước ở mỗi cấp học. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy 

mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các 

trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh học 

2 buổi/ngày ở cấp THCS. 

          1.4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyệt đối không được vận động, quyên góp và 

thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. 

          1.5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, 

thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 

          1.6. Tổ chức tuyển sinh trực tuyến tại trường theo đúng hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT Hà Nội. 
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2. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2017- 2018 

I. Thành phần Hội đồng tuyển sinh: 

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Hiệu trưởng  - Trưởng ban 

2. Bà Hoàng Thị Hoài Sâm - Phó hiệu trưởng  - Phó ban 

3. Thư ký: Bà Ngô Thu Thủy - Giáo viên - Ủy viên 

4. Bà Trần Thị An - Giáo viên - Ủy viên 

5. Bà Tạ Thị Minh Thu - Giáo viên - Ủy viên 

6. Bà Hoàng Thị Kim Oanh          - Giáo viên - Ủy viên 

7. Bà Bùi Thị Hồng - Giáo viên - Ủy viên 

8. Ông Lê Xuân Diến - Nhân viên TB - Ủy viên 

9. Bà Phạm Thị Thu - Nhân viên VP - Ủy viên 

II. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019- 2020 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Độ tuổi: 11 tuổi (sinh năm 2008) 

- Những trường hợp đặc biệt: 

* Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao 

hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi 

của năm hoàn thành chương trình tiểu học; 

* HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi 

quy định. 

- HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. 

2. Phân tuyến tuyển sinh: 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Thượng Đình. 

- Sau khi tuyển hết số trẻ trên địa bàn phường Thượng Đình, nếu còn chỉ 

tiêu trường báo cáo UBND quận, phòng GD&ĐT tiếp tục tuyển số trẻ có hộ 

KT1 ở các tổ dân phố số 10, 18 phường Nhân Chính (khu vực giáp ranh trường 

THCS Phan Đình Giót) cho đến hết chỉ tiêu được giao.   

3. Thời gian tuyển sinh: 

* Tuyển sinh trực tuyến: 

- Từ  ngày 07/07/2019 đến hết ngày 09/07/2019 

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp 

- Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019 hàng ngày làm việc từ 8h 

đến 11h30’ (trừ ngày Chủ nhật). 

* Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/07/2019 đến hết ngày 18/07/2019 phụ 

huynh học sinh mang hồ sơ tuyển sinh đến trường nộp hồ sơ cho ban tuyển sinh. 

- Ngày 13/7/2019: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại cụm dân cư 

Cơ khí, Xà Phòng thuộc phường Thượng Đình. 
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- Ngày 15/7/2019: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại cụm Royal 

City, thuộc phường Thượng Đình. 

- Ngày 16/7/2019: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại cụm dân cư 

Cự Lộc 1, 2 thuộc phường Thượng Đình 

- Ngày 17/7/2019: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại cụm Thăng 

Long, Cao su thuộc phường Thượng Đình. 

- Ngày 18/7/2019: Tuyển những trường hợp đúng tuyến còn lại, nếu chưa 

tuyển sinh. 

- Sau khi tuyển hết số trẻ trên địa bàn phường Thượng Đình, nếu còn chỉ 

tiêu trường báo cáo UBND Quận, phòng GD&ĐT tiếp tục tuyển số trẻ có hộ 

khẩu KT1 ở các tổ dân phố số 10, 18 phường Nhân Chính (Khu vực giáp ranh 

trường THCS Phan Đình Giót). 

- Việc chuyển trường, học lại và tiếp nhận học sinh: Thực hiện đúng Hướng dẫn 

số 5483/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chuyển trường, 

học lại và tiếp nhận học sinh tiểu học, THCS.  

5. Hồ sơ tuyển sinh: 

+ Đơn xin nhập học (theo mẫu) . 

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản gốc để đối chiếu). 

+ Bản phôtô hộ khẩu (kèm theo bản gốc để đối chiếu). 

+ Học bạ tiểu học (bản gốc). 

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ 

tuổi quy định (nếu có).   

    6. Chế độ báo cáo: 

 - Ngày 16/5/2019: Trường nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 về 

phòng GD&ĐT. 

- Ngày 25/5/2019: Trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật 

khẩu) cho  cha mẹ học sinh. 

- Ngày 18/7/2019: Trường báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng 

GD&ĐT và UBND quận trước 16h30. 

- Ngày 19/7/2019: Trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1 về phòng GD&ĐT. 

- Ngày 22/7/2019: Trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 2 về phòng GD&ĐT. 

- Ngày 23/7/2019: Trường cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm 

điện tử. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Huyền 

 


