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Số: 52/KH-THXLH Lê Hồ, ngày 02 tháng 6 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh lớp 1 – Năm học 2017-2018 

 

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của 

Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

- Thực hiện công văn số 301/PGD&ĐT-TH ngày 02/6/2017 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 

2017-2018; 

- Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HT ngày 02/6/2017 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học xã Lê Hồ về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1, 

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, đảm bảo 4 rõ: 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 kế hoạch tuyển sinh của phòng 

GD&ĐT. 

- 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 5 thôn: An Đông, Phương Đàn, 

Đồng Thái, Phương Thượng và Đại Phú trên địa bàn 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 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 học (do cha hoặc mẹ hay người đỡ đầu học sinh đứng tên). 

- Bản sao giấy khai sinh (02 bản). 

 Hai loại hồ sơ trên được đựng trong một túi hồ sơ bằng bìa, mẫu do 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.  

Lưu ý: Cha mẹ học sinh khi đến nộp hồ sơ xin vào lớp 1 đem theo bản 

chính giấy khai sinh và hộ khẩu, phiếu theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ 

mẫu giáo 5 tuổi. Người nhận hồ sơ xin vào lóp 1 phải đối chiếu, kiểm tra giấy 

khai sinh và hộ khẩu, xác nhận (ghi vào 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. 

b) Điều kiện dự tuyển: 

- Có đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2011); 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: 157 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, nề nếp thói quen cần thiết trong hè để vào năm học mới các em 

học tốt chương trình lớp 1. 

4. Cách tổ chức tuyển sinh: 

4.1. Hội đồng tuyển sinh: 

a) Nhiệm vụ chung của Hội đồng tuyển sinh: 

- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh; tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh 

theo các đối tượng trên địa bàn và ngoài địa bàn; 

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học; 



- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển. 

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

đồng, danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng.) 

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

b) Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng tuyển sinh: 

b.1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009 của 

Bộ GD&ĐT. 

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

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo 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 2017-2018 

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. Các Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: 

- Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng duyệt và ban hành 

quyết định. 

b.3. Thư kí Hội đồng tuyển sinh: 

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

Lê Hồ; 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 kí 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. 

5. Thời gian, địa điểm thực hiện: 

a) Thời gian:  

- 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: từ 05 tháng 6 năm 2017 đến 

20/7/2017. 

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

+ Từ ngày 24/7/2017 đến 26/7/2017: nhận và xét hồ sơ học sinh đúng 



tuyến. 

+ Từ ngày 27/7/2017 đến 28/7/2017: đăng ký tuyển sinh trái tuyến. 

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

- Ngày 31/7/2017: Báo cáo nhanh số lượng học sinh đúng tuyến; danh 

sách học sinh đúng tuyến đã nhận và danh sách đề nghị tuyển sinh học sinh 

không đúng tuyến về Phòng GD&ĐT. 

- Ngày 01/8/2017: Nhận hồ sơ bổ sung (nếu có); Họp hội đồng 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. 

- Ngày 01/8/2017: Tập trung học sinh lớp 1 (để xác định chính thức số 

học sinh nhập học lớp 1 năm học 2017-2018). 

- Ngày 08/8/2017: Nộp báo cáo chính thức về Phòng GD&ĐT. 

b)Địa điểm:Tại trường Tiểu học xã Lê Hồ. 

Trên đây là quy định tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


