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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh, chuyển trường năm học 2019 - 2020
A. TUYỂN SINH ĐẦU CẤP
1. Tuyển sinh lớp Lá: trường hợp trẻ sinh năm 2013 (trẻ 5 tuổi) đang cư trú trên địa bàn quận, phụ
huynh liên hệ trực tiếp với các trường mầm non để đăng ký học cho con.
- Ngày 17/620/7/2019: Các trường mầm non thực hiện tuyển sinh lớp Lá năm học 2019-2020. Phụ
huynh có con học lớp Chồi năm học 2018-2019 tại trường nào sẽ đăng ký cho con tiếp tục học lớp Lá tại trường đó.
Riêng đối với các cháu 5 tuổi chưa ra lớp, sẽ vận động ra lớp tại trường trên địa bàn phường hoặc các trường lân cận.
- Ngày 01/705/7/2019: Các trường mầm non thực hiện tuyển sinh trẻ Nhà trẻ và trẻ lớp Mầm, Chồi
năm học 2019-2020.
- Ngày 10/712/7/2019: Phụ huynh nộp lại hồ sơ tuyển sinh tại trường xin học.
- Ngày 22/7/2019: Các trường mầm non c ng bố danh sách trẻ lớp Lá năm học 2019-2020.
- Ngày 30/7/2019: Các trường mầm non c ng bố danh sách trẻ Nhà trẻ, trẻ lớp Mầm, Chồi năm học
2019-2020.
ồ sơ nhập học bao gồm:
ơn đăng ký nhập học.
B n sao gi y khai sinh hợp lệ.
+ B n photo ộ kh u tại quận G V p (không s o y ch ng thực; hi n trường l m th t c
nhập học ph huynh m ng theo n ch nh ể i chi u .
2. Tuyển sinh lớp 1: Trẻ sinh năm 2013: có hộ kh u thường trú trên địa bàn quận G V p từ ngày
20/4/2019 trở về trước; có hộ kh u thường trú thuộc tỉnh, thành phố khác Thành phố ồ Chí Minh và có sổ
tạm trú c n hạn sử dụng được c p từ 31/3/2019 trở về trước.
- Ngày 21/625/6/2019: Phụ huynh nhận gi y báo nhập học cho trẻ tại ủy ban nhân dân phường.
- Ngày 01/715/7/2019: Các trường tiểu học hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục nhập học cho trẻ có
gi y báo nhập học.
- Ngày 31/7/2019: Các trường tiểu học c ng bố danh sách tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020.
ồ sơ nhập học bao gồm:
- Gi y báo nhập học Lớp 1 năm học 2019-2020.
- B n sao gi y khai sinh hợp lệ.
hi n trường l m th t c nhập học ph huynh m ng theo Hộ h u n ch nh, S tạm trú tại
quận G V p c n hạn s d ng t nh n thời iểm l m th t c nhập học theo
hoạch n u l diện c
hộ h u thường trú thuộc t nh, th nh ph hác Th nh ph H Ch Minh ể iểm tr
i chi u v
sc n lưu trữ thông tin chỗ ở c học sinh. Trường h p
ch tr n gi y áo hông hớp với
ch cư
trú thực t , n Tuyển sinh quận s iều ch nh ph n tuy n m o c chỗ học cho học sinh.
Trường hợp trẻ đang cư trú thực tế (diện có hộ h u thường trú tr n
n quận G V p sau
ngày 20/4/2019) phụ huynh liên hệ Ph ng Giáo dục và ào tạo từ ngày 08/7/2019 n ng y 15/7/2019 để
được xem xét giới thiệu chỗ học. Khi đến liên hệ, phụ huynh mang theo:
B n sao gi y khai sinh.
B n (photo) hộ kh u tại quận G V p.
*
Ban Chỉ đạo tuyển sinh Quận sẽ th ng báo kết qu giới thiệu chỗ học trước ngày 25/7/2019.
3. Tuyển sinh lớp 6:
Học sinh lớp 5 học tại quận G V p, ã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2018-2019:
- Ngày 13, 14/6/2019: phụ huynh nhận Gi y báo nhập học lớp 6 tại trường tiểu học.
- Ngày 17/630/6/2019: Các trường trung học cơ sở hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục nhập học cho
học sinh có gi y báo nhập học.
- Ngày 15/7/2019: Các trường trung học cơ sở c ng bố danh sách tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2019-2020.
ồ sơ nhập học bao gồm:
- B n sao gi y khai sinh hợp lệ.
- ọc bạ tiểu học b n chính, học bạ tăng cường tiếng nh (nếu có nhu cầu tiếp tục đăng ký học tăng
cường tiếng nh ở c p trung học cơ sở).
- Gi y xác nhận hoàn thành chương tr nh tiểu học (b n chính).
- Gi y báo nhập học Lớp 6 năm học 2019-2020.

hi n trường l m th t c nhập học ph huynh m ng theo Hộ h u n ch nh, S tạm trú tại
quận G V p c n hạn s d ng t nh n thời iểm l m th t c nhập học theo
hoạch n u l diện c
hộ h u thường trú thuộc t nh, th nh ph hác Th nh ph H Ch Minh ể iểm tr
i chi u v
sc n lưu trữ thông tin ch ở ch học sinh. Trường h p
ch tr n gi y áo hông hớp với
ch
cư trú thực t , n Tuyển sinh quận s iều ch nh ph n tuy n m o c chỗ học cho học sinh.
B. CHUYỂN TRƯỜNG VỀ QUẬN GÒ VẤP
1. Đ i với học sinh lớp 5 ho n th nh chương trình tiểu học năm học 2018-2019 ngo i quận G
V p c hộ h u thường trú tại quận G V p, c nhu cầu chuyển trường về học lớp 6 tại các trường
THCS tại quận Gò V p:
Phòng Giáo dục và ào tạo tiếp nhận và xem xét gi i quyết hồ sơ chuyển trường (nếu c n chổ học) về 1
trong 3 trường: THCS n Nhơn, Trường Sơn, Lý Tự Trọng) từ 01/7/2019 n 10/7/2019.
ồ sơ nhập học bao gồm:
- B n sao gi y khai sinh (photo).
- Gi y xác nhận hoàn thành chương tr nh tiểu học (photo).
- Gi y báo nhập học lớp 6 năm học 2019-2020 của Ph ng Giáo dục và ào tạo nơi học sinh hoàn
thành chương tr nh tiểu học (b n photo nếu có).
- Biên nhận đã nộp hồ sơ nhập học tại trường T CS mà học sinh được phân tuyến.
- B n pho to Hộ kh u tại quận G V p (kh ng sao y chứng thực).
* Ban Chỉ đạo tuyển sinh Quận sẽ th ng báo kết qu chuyển trường vào ngày 25/7/2019. Nếu được
duyệt phụ huynh rút toàn bộ hồ sơ (b n chính) kèm gi y giới thiệu chuyển trường (trường chuyển đi c p);
Riêng đối với trường hợp học lớp 5 ngoài Thành phố ồ Chí Minh ph i có gi y giới thiệu chuyển trường về
Phòng Giáo dục và ào tạo quận G V p do Phòng Giáo dục và ào tạo nơi chuyển đi c p. Phụ huynh đến
làm thủ tục chuyển trường tại trường mới trước ngày 06/8/2019.
*
2. Chuyển trường các lớp 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9:
2.1. Chuyển trường i với quận, huyện hác và trong quận.
Phụ huynh trực tiếp liên hệ với iệu trưởng trường xin chuyển đến để thực hiện thủ tục chuyển
trường theo đúng quy định. iệu trưởng căn cứ vào t nh h nh thực tế của trường xem xét, quyết định tiếp
nhận hay kh ng tiếp nhận học sinh.
Các trường hợp chưa có trường tiếp nhận, phụ huynh liên hệ Phòng Giáo dục và ào tạo để được
hướng dẫn giới thiệu chỗ học từ ng y 01/7/2019 n 10/7/2019.
2.2. Chuyển trường từ t nh, th nh khác chuyển n
- Đ i với h i 2, 3, 4, 5: Phụ huynh liên hệ trực tiếp với iệu trưởng trường sẽ chuyển đến để thực
hiện việc chuyển trường theo đúng quy định. iệu trưởng căn cứ vào t nh h nh thực tế của trường, xem xét
quyết định tiếp nhận hay kh ng tiếp nhận học sinh.
Các trường hợp chưa có trường tiếp nhận, phụ huynh liên hệ Ph ng Giáo dục và ào tạo để được hướng dẫn
giới thiệu chổ học.
- Đ i với h i 7, 8, 9: Phụ huynh liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và ào tạo để được hướng dẫn gi i quyết.
2.3. H sơ xin chuyển trường
1. ọc bạ photo (nếu học tại Thành phố ồ Chí Minh ph i có mã định danh học sinh).
2. B n sao gi y khai sinh.
3. Hộ kh u thường trú (b n photo kh ng sao y chứng thực); sổ tạm trú tại quận G V p (b n photo
kh ng sao y chứng thực và c n hạn sử dụng).
*
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4. Gi y giới thiệu chuyển trường:
- Đối với cấp Tiểu học: Trường nơi chuyển đi c p (quận, huyện trong Thành phố ồ Chí Minh; tỉnh,
thành phố khác chuyển đến)
- Đối với cấp THCS:
+ Trường nơi chuyển đi c p: nếu từ quận, huyện khác trong Thành phố ồ Chí Minh chuyển đến.
+ Phòng Giáo dục và ào tạo nơi chuyển đi c p: nếu từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến.
5. ơn xin chuyển trường;
6. Gi y chứng nhận oàn thành chương tr nh Tiểu học photo (nếu có) đối với c p T CS.
C. LƯU Ý: Phụ huynh có nhu cầu cho con học bán trú, liên hệ trực tiếp với iệu trưởng để được
xem xét, gi i quyết sau khi kết thúc tuyển sinh và chuyển trường (kh ng liên hệ với Ph ng Giáo dục và ào tạo)./.
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