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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh 

các lớp đầu cấp năm học2021-2022; 

Căn cứ về tình hình đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường, nay 

trường TH&THCS Trần Văn Ơn  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp  

6, năm học 2020-2021 như sau:  

1. Hình thức, đối tƣợng tuyển sinh:  

 a) Xét tuyển theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Gia Nghĩa.  

b) Đối tượng:  

- Bậc tiểu học: Học sinh 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu hoặc tạm trú 

thuộc khu vực nhà trường tuyển sinh. 

- Bậc THCS: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu hoặc 

tạm trú thuộc khu vực nhà trường tuyển sinh. 

Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học tại các cơ sở giáo dục thuộc 

địa bàn thành phố Gia Nghĩa, học sinh chuyển từ địa phương khác (nếu có hồ sơ, 

hộ khẩu, giấy tạm trú tạm vắng hợp lệ..). 

2. Địa bàn tuyển sinh: Gồm 

- Bậc tiểu học: Các bon:  Tinh Wel Đơn, Bu Sóp, N’ Jriêng, xã Đắk Nia. 

- Bậc THCS: Các bon:  Tinh Wel Đơn, Bu Sóp, N’ Jriêng, S’ Rê Ú; thôn 

Đắk Tân và thôn Phú Xuân xã Đắk Nia. 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh:  

- Bậc tiểu học: 60 em 

- Bậc THCS: 60 em 

2.4. Thời gian tuyển sinh:  

- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 15/7/2021 tiêp nhận hồ sơ; 

- Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 28/7/2021 xét duyệt kết quả tuyển sinh; 

- Ngày 31/7/2021: Công bố kết quả đăng lên webside nhà trường 

http://c12tranvanon.pgdgianghia.edu.vn/ và báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.5. Địa điểm tuyển sinh: Tại văn phòng trường TH&THCS Trần Văn Ơn 

(vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 

2.6. Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

- Đơn tuyển sinh; 

- Học bạ tiểu học (đối với bậc THCS); 

http://c12tranvanon.pgdgianghia.edu.vn/


- Giấy khai sinh (bản sao có dấu đỏ hoặc bản chính photocopy có có chứng 

thực); 

- Sổ hộ khẩu (photocopy có chứng thực); 

- Sổ tạm trú tạm vắng (bản photocopy có chứng thực) 

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

Nơi nhận:  
- UBND xã Đắk Nia (thông báo); 

- Công khai bảng TB, Website; 

- Lưu VT, HSTS. 

                                                                  

 HIỆU TRƢỞNG 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leâ Höõu Voïng 

Leâ Höõu Voïng 



 
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

TRƢỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lƣợng giáo dục của trƣờng TH&THCS Trần Văn Ơn 

Năm học 2021-2022 
 

ST

T 
Nội dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

100% HS trong độ tuổi đến trường 100% HS trong 

độ tuổi, hoàn 

thành chương 

trình lớp 5 ra 

lớp 

100% HS 

trong độ 

tuổi ra lớp 

100% HS 

trong độ tuổi 

ra lớp 

100% HS trong 

độ tuổi ra lớp 

II 

Chương 

trình giáo 

dục mà cơ 

sở giáo dục 

thực hiện 

Dạy học 

chương 

trình 

GDPT 

2018 

Dạy học 

chương 

trình 

GDPT 

2018 

Dạy học 

theo 

chương 

trình phổ 

thông hiện 

hành 

Dạy học 

chương trình 

GDPT 2018 

Dạy học 

chương 

trình GDPT 

2018 

 - Dạy môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT; theo chương trình 

hiện hành. 

 - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT. 

Đẩy mạnh dạy học theo chủ đề, dạy học theo chủ đề tích hợp 

liên môn. 

 - Thực hiện giảng dạy các tiết giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh theo quy định  

III 

Yêu cầu về 

phối hợp 

giữa cơ sở 

giáo dục và 

gia đình; 

Yêu cầu về 

thái độ học 

tập của học 

sinh 

 

 

 - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường 

 - Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, các nội qui khác. 

 - Thường xuyên liên lạc với gia đình thông qua phần mềm “Sổ LL điện tử Vnedu”, và các kênh thông tin khác. 



IV 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt của học 

sinh ở cơ sở 

giáo dục 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với nội dung và hình thức phong phú. 

 - Lồng ghép nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ mô i 

trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: 

 - Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với học sinh lớp 1, 2 và lớp 6. 

V 

Kết quả học 

lực và hạnh 

kiểm 

98% học 

sinh hoàn 

thành 

chương trình 

lớp học 

99% học 

sinh hoàn 

thành 

chương trình 

lớp học 

99% học 

sinh hoàn 

thành 

chương trình 

lớp học 

99% học sinh 

hoàn thành 

chương trình 

lớp học 

100% HS 

hoàn thành 

chương trình 

lớp 5  

    Học lực 

- Giỏi: 3% 

- Khá: 40% 

- TB: 5.3% 

- Yếu: 1,7% 

- Kém: Không 

Hạnh kiểm 

- Tốt: 85% 

- Khá: 15% 

- TB: Không 

- Yếu: Không 

VI 

Khả năng 

học tập tiếp 

tục của học 

sinh 

100% học 

sinh tiếp tục 

học tiếp lớp 

2 

100% học 

sinh tiếp tục 

học tiếp lớp 

3 

100% học 

sinh tiếp tục 

học tiếp lớp 

4 

100% học sinh 

tiếp tục học 

tiếp lớp 5 

100% học sinh 

tiếp tục học 

tiếp lớp 6 

97% lên lớp 98% lên lớp 100% lên lớp 

100% HS hoàn 

thành chương 

trình lớp 5 và tốt 

nghệp THCS,  

80% HS tốt 

nghiệp THCS vào 

các trường THPT 

trên địa bàn. 

       Nghĩa trung, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

Leâ Höõu Voïng 


