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PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÊ HỒ 
___________________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 

Số: 55/KH-THXLH Lê Hồ, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh lớp 1 – Năm học 2019-2020 
 

Thực hiện công văn số 251/PGDĐT-GDTH ngày 26/6/2019 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Kim Bảng về việc Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020, trường 

Tiểu học xã Lê Hồ xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:  

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chính xác, công khai, công 

bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ HS. 

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển 

sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

  2. Yêu cầu: 

- Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã Lê Hồ. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo 

quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh. 

 - Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong hướng dẫn tuyển sinh của phòng 

GD&ĐT huyện Kim Bảng. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và 

chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu 

trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường. 

II/ NỘI DUNG 

1. Phương thức, đối tượng và địa bàn tuyển sinh: 

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

b) Đối tượng và địa bàn dự tuyển: 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc giấy xác nhận cư 

trú tại địa bàn của công an xã.  

- Địa bàn tuyển sinh là học sinh thuộc xã Lê Hồ. 

- Trẻ ở nơi khác không thuộc địa bàn, nếu có nguyện vọng tuyển sinh tại nhà 

trường, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của học sinh đến đăng ký để nhà lập danh sách 
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báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển: 

a) Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin vào học lớp 1 năm học 2019-2020 (theo mẫu quy định). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (02 bản). 

 Hai loại hồ sơ trên được đựng trong một túi hồ sơ theo mẫu quy định. 

b) Điều kiện dự tuyển: 

- Có đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013); trẻ em khuyết tật, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học 

lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. 

3. Số lượng tuyển sinh, bồi dưỡng học sinh trong hè: 

- Số lượng tuyển sinh trên địa bàn: Dự kiến huy động 177 học sinh/05 lớp. 

- Trẻ em đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung. Nếu học sinh không học qua 

lớp mẫu giáo, nhà trường vẫn nhận các cháu, sau đó tổ chức bồi dưỡng một số kiến 

thức, nền nếp thói quen cần thiết trong hè để vào năm học mới các em học tốt 

chương trình lớp 1. 

4. Tổ chức tuyển sinh: 

4.1. Ban tuyển sinh: 

a) Thành lập Ban tuyển sinh: 

Ban tuyển sinh vào lớp 1(Hiệu trưởng ra quyết định), thành phần gồm: 

Trưởng ban là Hiệu trưởng, Phó trưởng ban là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số 

thành viên. 

b) Nhiệm vụ chung của Ban tuyển sinh: 

- Đảm bảo huy động 100% đối tượng tuyển sinh vào học lớp 1 trên địa bàn xã 

nhập học lớp 1, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập. 

(Lưu ý: trẻ khuyết tật phải có giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định, nếu chưa có 

thì hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện quy trình đề nghị cấp giấy chứng nhận khuyết 

tật cho học sinh đó ngay trong tháng 8/2019). 

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương 

thức tuyển sinh, thời gian và địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. 

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh. (Cha mẹ học sinh khi 

đến nộp hồ sơ xin vào lớp 1 đem theo bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu, giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi (nếu có). Người nhận hồ sơ 

xin vào lớp 1 phải đối chiếu, kiểm tra giấy khai sinh và hộ khẩu, xác nhận (ghi vào 



3 

mặt sau bản sao giấy khai sinh) là đã đối chiếu về họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm 

sinh... đúng như bản khai sinh gốc (bản chính) và hộ khẩu. Sau đó ghi rõ họ tên, ký 

và trả lại bản chính giấy khai sinh, hộ khẩu cho cha mẹ học sinh.) 

- Xét tuyển và lập biên bản, danh sách học sinh được tuyển. Khi xét hồ sơ, 

Ban tuyển sinh phải kiểm tra kỹ ngày tháng năm sinh của từng học sinh, lập danh 

sách học sinh riêng theo từng độ tuổi, tránh việc học sinh đi học trước độ tuổi quy 

định. (Biên bản xét tuyển có phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Ban tuyển 

sinh, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của Trưởng ban). 

- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh. 

b) Trách nhiệm của từng thành viên Ban tuyển sinh: 

b.1. Hiệu trưởng - Trưởng Ban tuyển sinh: 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường. 

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch tuyển sinh của trường đến 

cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội. 

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019-2020 đúng 

quy định. 

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Ban 

tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công. 

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của 

đơn vị. 

b.2. Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng Ban tuyển sinh: 

- Đề xuất thành lập Ban tuyển sinh, Hiệu trưởng duyệt và ban hành quyết 

định. 

- Giúp Trưởng ban tuyển sinh thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban tuyển 

sinh phân công và thay thế Trưởng ban tuyển sinh giải quyết công việc khi Trưởng 

ban tuyển sinh uỷ quyền. 

b.3. Thư ký Ban tuyển sinh: 

- Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường; trên đài truyền thanh của xã Lê 

Hồ; trang web,... thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định. 

b.4. Các ủy viên: 

- Hướng dẫn CMHS các thủ tục cần thiết; tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; cung 

cấp các thông tin về tuyển sinh với Thư ký hội đồng sau mỗi buổi thực hiện tuyển 

sinh; trực tiếp tuyển sinh theo lịch, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước 

Hiệu trưởng. 
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5. Thời gian, địa điểm thực hiện: 

- Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh 

cho con tại hệ thống loa truyền thanh của xã; được xem tại cổng thông tin điện tử 

của trường, tại bảng tin của trường (xong trước ngày 05/7/2019). 

- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường: 

+ Từ ngày 22/7/2019 đến 24/7/2019: nhận và xét hồ sơ học sinh đúng tuyến. 

+ Từ ngày 25/7/2019 đến 26/7/2019: đăng ký tuyển sinh trái tuyến. 

(Buổi sáng: từ 07h30 đến 10h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30) 

- Ngày 30/7/2019: Nhận hồ sơ bổ sung (nếu có); Họp Ban tuyển sinh, thông 

qua nội dung báo cáo kết quả công tác tuyển sinh. Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, giao 

toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đã được kiểm tra cho nhân viên văn phòng lưu giữ và vào 

sổ Đăng bộ. Tổng kết công tác tuyển sinh. Báo cáo danh sách và tổng hợp báo cáo 

kết quả tuyển sinh 2019-2020 theo mẫu đính kèm chuyển địa chỉ email 

vmtoan80kb@hanam.edu.vn. 

- Sáng ngày 31/7/2019: Duyệt và nộp báo cáo tuyển sinh về Phòng GD&ĐT. 

- Ngày 01/8/2019: Tập trung học sinh lớp 1 (để xác định chính thức số học 

sinh nhập học lớp 1 năm học 2019-2020). 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020, nhà trường 

yêu cầu các thành viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (báo cáo); 

- Thông báo trên website; 

- Thông báo trên loa truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 

  

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 Vũ Thị Ngọc Bích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


