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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh
lớp 6 và huy động học sinh vào lớp 1
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các trường Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học, THCS,
TH&THCS trên địa bàn.
- Các nhóm trẻ tư thục.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 6, huy động học sinh vào lớp 1 và
có cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 trình Ủy ban nhân
dân thị xã phê duyệt.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu Hiệu trưởng các trường, chủ các
nhóm trẻ tư thục thực hiện một số nội dung như sau:
1. Đối với các trường Mầm non-Mẫu giáo, các nhóm trẻ
Phối hợp với các đơn vị trường Tiểu học trong việc cung cấp số liệu học sinh
mẫu giáo 5 tuổi theo xã, phường đang học tại trường (khi trường Tiểu học đề nghị
cung cấp số liệu);
Báo cáo số liệu học sinh mẫu giáo 5 tuổi năm học 2020-2021 (theo mẫu đính
kèm).
2. Đối với các trường cấp Tiểu học
Chủ động phối hợp với các đơn vị trường Mầm non-Mẫu giáo để nắm chắc
số liệu học sinh mẫu giáo 5 tuổi thuộc địa bàn huy động học sinh của trường.
Phối hợp trong công tác đăng ký chỉ tiêu, tuyến huy động học sinh (trong
trường hợp 02 đơn vị tuyển học sinh cùng địa bàn xã, phường)
Đăng ký chỉ tiêu huy động học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 (theo mẫu
đính kèm).
Báo cáo số liệu học sinh lớp 5 năm học 2020-2021 (theo mẫu đính kèm).
3. Đối với các trường cấp THCS
Chủ động phối hợp với các đơn vị trường cấp Tiểu học để nắm chắc số liệu
học sinh lớp 5 thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.
Phối hợp trong công tác đăng ký chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh (trong trường hợp
02 đơn vị tuyển học sinh cùng địa bàn xã, phường).
Đăng ký chỉ tiêu Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 (theo mẫu đính
kèm).

Lưu ý:
- Học sinh đã hoàn thành chương trình mẫu giáo, chương trình Tiểu học cư
trú tại địa bàn xã (phường) nào được ưu tiên huy động và tuyển vào học lớp 1, lớp
6 tại trường tiểu học, THCS ở địa bàn đó. Đối với các xã, phường không có trường
Tiểu học, THCS thì học sinh được đăng ký xét tuyển tại các trường gần nơi cư trú.
- Thời gian gửi Báo cáo số liệu và đăng ký chỉ tiêu huy động học sinh vào
lớp 1, tuyển sinh vào lớp 6 trước ngày 30/5/2021. Gửi bản PDF có dấu đỏ và file
Excel qua email: bndanh.gialai@moet.edu.vn
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường, chủ các nhóm trẻ tư thục
nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc cần báo cáo về Phòng GDĐT để có hướng chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
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