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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 6 trường THCS trọng điểm chất lượng cao Phan Bội Châu 
Năm học 2016-2017 

 
Thực hiện Công văn số 595/SGDĐT-GDTrH ngày 17/5/2016 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Dương về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường THCS 
năm học 2016-2017; xét đề nghị của Trường THCS trọng điểm chất lượng cao 
Phan Bội Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 
trường THCS Phan Bội Châu năm học 2016-2017 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 
- Tuyển sinh lớp 6 trường THCS chất lượng cao Phan Bội Châu, năm học 

2016-2017 theo kế hoạch phát triển đã được UBND huyện phê duyệt.  
- Tuyển chọn được những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt. 
- Hoạt động tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng. 
II. Nội dung  
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 04 lớp 6 với số lượng 160 - 180 học sinh. 
2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển 
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú trên 

địa bàn huyện và có ít nhất một trong các điều kiện sau:  
+ Đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 
+ Đạt kết quả cao trong kỳ khảo sát cuối năm lớp 5. 
+ Được giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét hoàn thành tốt nội dung các môn 

học hoặc có năng lực học tập tốt một số môn học tự nhiên - xã hội.  
- Hồ sơ dự tuyển: 
+ Đơn xin dự tuyển vào trường. 
+ Bản chính học bạ có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. 
+ Bản sao giấy khai sinh. 
+ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có). 
3. Phương thức tuyển:  
Xét tuyển học sinh lấy từ cao xuống thấp  cho đến hết chỉ tiêu theo thứ tự như 

sau: 
- Học sinh đạt giải (cá nhân) theo thứ tự ưu tiên cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện trong các cuộc thi do ngành Giáo dục chủ trì hoặc phối hợp với các ngành khác 
tổ chức. 

- Học sinh có điểm khảo sát cuối năm lớp 5 đạt kết quả cao. 
- Học sinh đạt học sinh giỏi ở Tiểu học. 



4. Lịch tuyển sinh 
- Từ ngày 10/6/2016 - 20/6/2016: Thông báo tuyển sinh; Nhận hồ sơ đăng ký 

dự tuyển tại trường THCS Phan Bội Châu. 
- Ngày 21/6/2016: Sơ tuyển tại trường. 
- Ngày 22/6/2016: Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT. 
- Ngày 01/7/2016: Công bố kết quả tuyển sinh. 
III. Tổ chức thực hiện 
1. Các trường Tiểu học, THCS trong huyện 
Thông báo cho học sinh lớp 5 nội dung kế hoạch này tại bảng tin của trường, 

đài truyền thanh của địa phương; 
2. Đối với Trường THCS Phan Bội Châu  
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, báo cáo Phòng GD&ĐT 

trước ngày 10/6/2016. 
- Chuẩn bị hồ sơ, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh. 
- Ngày 22/6/2016: Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT. 
- Công bố kết quả tuyển sinh sau khi được phê duyệt. 
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh. 
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường THCS chất lượng cao Phan Bội 

Châu. 
- Lập kế hoạch tuyển sinh; báo cáo với UBND huyện sau khi có hồ sơ đăng 

ký tuyển sinh; thông báo kế hoạch đến các trường THCS trong huyện. 
- Phê duyệt kết quả tuyển sinh sau khi báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của 

UBND huyện, kiểm tra công tác tuyển sinh. 
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông(bà) Hiệu trưởng các trường THCS 

nghiêm túc triển khai để thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay 
với Phòng để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH); (Để báo cáo) 
- Lãnh đạo UBND huyện; (Để báo cáo) 
- Các trường TH, THCS; 
- Trường THCS Phan Bội Châu; 
- Lưu VT, THCS. 
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