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Số: 02 /KH-HĐTS Liên Chiểu, ngày 28 tháng 7 năm 2020 
   

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật lớp 6, năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy 

ban Nhân dân quận Liên Chiêu về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, 

lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; 

Thực hiện Quyết định 63/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển giáo dục năm học 2020 - 2021; 

Trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp 

tiếng Nhật lớp 6 năm học 2020 - 2021 nhƣ sau: 

1. Công tác tuyển sinh 

- Tiếp tục tuyển sinh 02 lớp khối 6 với số lƣợng không quá 44 học sinh/01 

lớp và tổ chức dạy song ngữ. 

- Học sinh đƣợc học tiếng Nhật tiếp tục quy định là ngoại ngữ 02 (tự 

chọn) và tiếng Anh là ngoại ngữ 01. 

2. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển 

3. Hồ sơ và điều kiện xét tuyển 

a) Hồ sơ xét tuyển gồm (Hồ sơ nhập học theo quy định): 

- Phiếu đăng kí nhập học, theo mẫu chung của Sở GDĐT; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản chính học bạ TH hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 

- Các loại giấy tờ hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích (nếu có ưu tiên, 

khuyến khích thì phải nộp bản sao có Công chứng hoặc bản gốc). 

b) Điều kiện đƣợc xét tuyển 

- Có đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Có đơn của học sinh xin vào học lớp Tiếng Nhật và xác nhận của Cha 

mẹ học sinh . 

- Tuyển thẳng đối với các trƣờng hợp sau: 

+ Học sinh đạt giải cá nhân hoặc có tham gia các cuộc thi: viết thƣ quốc 

tế UPU, Olympic toán tuổi thơ, Tin học trẻ, Robotics, tài năng tiếng Anh, sáng 

tác Văn học…. do Bộ GD&ĐT tổ chức trong năm học 2019 - 2020. 
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+ Học sinh đạt giải cá nhân hoặc có tham gia các cuộc thi: Tin học trẻ, 

Toán tuổi thơ, Văn tuổi thơ, sáng tác Văn học… do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức trong năm học 2019 - 2020. 

+ Học sinh đạt giải Ba trở lên (cá nhân) tại các cuộc thi: Tin học trẻ, Toán 

tuổi thơ, Văn tuổi thơ, sáng tác Văn học… do Phòng GD&ĐT tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức trong năm học 2019 - 2020; 

- Học sinh đã học tiếng Nhật tại các trƣờng tiểu học trên địa bàn quận có 

thành tích học tập tốt và kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm của lớp 5: 03 môn 

Toán, tiếng Việt, tiếng Anh phải đạt từ điểm 9 trở lên đối với mỗi môn. 

4. Tiêu chuẩn xét tuyển  

- Xét tuyển đủ số lƣợng theo quy định. 

- Xét trƣớc các trƣờng hợp tuyển thẳng, nếu còn chỉ tiêu tiếp tục xét kết 

quả kiểm tra định kỳ cuối năm của lớp 5: 03 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh 

đƣợc quy định nhƣ sau: 

+ Xét trƣớc những học sinh đạt điểm 10 của cả ba môn; hoặc điểm 10 của 

hai môn; hoặc điểm 10 của một môn (ưu tiên môn tiếng Anh). 

+ Nếu còn chỉ tiêu, xét tiếp những học sinh đạt điểm môn tiếng Anh cao 

hơn (nếu có tổng số điểm bằng nhau). 

Lƣu ý: Nếu đƣợc xét vào học các lớp tiếng Nhật, học sinh thực hiện đúng 

các quy định của nhà trƣờng (không xin ra khỏi lớp tiếng Nhật khi đã bắt 

đầu học khoảng 02 tuần trở đi) và học tập nghiêm túc để đạt kết quả cao môn 

tiếng Nhật trong năm học 2020 - 2021. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh các lớp tiếng Nhật lớp 6, năm học 2020-

2021 của Trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&Đ Q. Liên Chiểu (để b/cáo); 
- UBND các phƣờng: H.Minh, H.Khánh Bắc; 
- Hội đồng tuyển sinh; 

- Niêm yết Bảng tin; 
- Website trƣờng; 
- Lƣu: VT, HSTS. 
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