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PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR 

TRƯỜNG THCS EATUL 

 

Số:         / KH- THCSEAT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              EaTul, ngày 22   tháng 7  năm 2020 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 

 Năm học 2020 – 2021 

  

    Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 V/v Ban hành Quy 

chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GD&ĐT ; 

Căn cứ kết luận số 05/PGDĐT ngày 8/7/2020 của Phòng Giáo dục – Đào tạo 

Huyện CưMgar về việc kết luận công tác  tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021; 

   Trường THCS EaTul xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 

6 năm học 2020 – 2021 trên địa bàn xã EaTul như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 

(bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ)  

2. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ 

tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. 

3. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh theo 

quy định phân tuyến của UBND huyện. 

II. NỘI DUNG: 

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:  

Lớp 6: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2009 

 * Những trường hợp đặc biệt: 

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ 

tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 (11 – 13 tuổi) được giảm hoặc 

tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học. 

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 ba 

tuổi so với tuổi quy định. 

 2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh.  

Chỉ tiêu (dự kiến): 184 học sinh (chia thành 5 lớp 6);  

Là học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở trường TH Phan Chu Trinh và 

TH Nguyễn Công Trứ thuộc xã EaTul. 

Tuyến tuyển sinh: Có hộ khẩu tại thường trú/sổ tạm trú (hợp lệ) tại địa bàn xã 

EaTul. 

3. Thời gian tuyển sinh : 

- Thời gian tuyển sinh 
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Từ ngày 23/7/2020 đến 25/7/2020 nhận hồ sơ bàn giao của hai trường tiểu học 

trên địa bàn. 

Từ ngày 26/7/2020 đến 30/7/2020 thành lập hội đồng tuyển sinh. 

Ngày 03/8/2020  đến ngày 10/8/2020 tổ chức  tuyển sinh tại văn phòng nhà 

trường vào buổi Sáng  ( lưu ý: Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). 

4. Điều kiện dự thi tuyển lớp 6  

Là học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020 ở 

các trường tiểu học trên đại bàn Xã EaTul. 

Từ 11- 13 tuổi ( tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào giấy khai sinh 

hợp lệ ). 

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

- Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu tại nhà trường). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bản chính học bạ. ( có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học). 

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

quy định (nếu có). 

Hồ sơ nộp tại văn phòng trường THCS EaTul theo thời gian quy định. 

( Chú ý vì 2 trường tiểu học đã bàn giao hồ sơ học bạ tiểu học cho trường 

THCS EaTul vì vậy Phụ huynh có con em dự tuyển chỉ cần mang Sổ hộ khẩu Phô 

tô, sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu và các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích khác nếu có). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, các trường tiểu học trên địa 

bàn, trang web của trường  và trên phương tiện thông tin của UBND Xã EaTul. 

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu 

trưởng,  Phó chủ tịch là  các phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-

ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy 

định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng 

chỉ tiêu được giao.  

 Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin 

của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản 

chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học (nếu có). Tờ sao 

giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, 

mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh 

khi nộp hồ sơ xét tuyển.  

    Nơi nhận  
   - Lãnh đạo PGDĐT ( B/cáo); 

   - UBND xã (b/c); 

   - Đài phát thanh xã ( thông báo); 

   - BGH Trường TH PCT, TH NCT (p/h); 

   - Các thôn, buôn trên địa bàn xã (p/h); 

   - Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  

   

 


