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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh, chuyển trường năm học 2020 - 2021
A. TUYỂN SINH ĐẦU CẤP
1. Tuyển sinh lớp Lá
Trường hợp trẻ sinh năm 2015 (trẻ 5 tuổi) đang cư trú trên địa bàn Quận, cha mẹ học sinh (CMHS) liên hệ
trực tiếp với các trường mầm non để đăng ký học cho con em.
- Từ ngày 01/7→10/7/2020: Các trường mầm non tuyển sinh (phát và thu nhận hồ sơ) trẻ lớp Lá năm học
2020 - 2021. CMHS có con học lớp Chồi năm học 2019 - 2020 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 các trường trên địa bàn phường hoặc
các phường lân cận.
- Từ ngày 10/7→16/7/2020: Các trường mầm non tuyển sinh (phát và thu nhận hồ sơ) trẻ các độ tuổi khác
năm học 2020 - 2021.
- Ngày 20/7/2020: Các trường mầm non công bố danh sách tuyển sinh năm học 2020 - 2021.
* Hồ sơ nhập học bao gồm:
+ Đơn đăng ký nhập học.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Bản photocopy Hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp (không sao y chứng thực; mang theo bản chính để đối chiếu).
2. Tuyển sinh lớp 1
Trẻ sinh năm 2014, có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Gò Vấp từ ngày 01/4/2020 trở về trước hoặc có
Hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và có Sổ tạm trú còn hạn sử dụng
được cấp từ 01/4/2020 trở về trước.
- Từ ngày 20/7 đến ngày 28/7/2020: CMHS đăng nhập vào trang tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn; điền chính
xác thông tin của học sinh để tra cứu kết quả tuyển sinh; in Giấy báo nhập học lớp 1 và Phiếu kê khai thông tin học
sinh từ phần mềm tuyển sinh; đến trường tiểu học được phân tuyến làm thủ tục nhập học theo thời gian được thông
báo trên website và niêm yết công khai tại trường HS được phân tuyến.
- Ngày 31/7/2020: Các trường tiểu học công bố danh sách tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021.
* Hồ sơ nhập học bao gồm:
- Giấy báo nhập học lớp 1 năm học 2020 - 2021 (in trên phần mềm tuyển sinh).
- Phiếu kê khai thông tin học sinh (in trên phần mềm tuyển sinh).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Hộ khẩu thường trú, Sổ tạm trú nếu thuộc diện tạm trú (bản chính để đối chiếu và scan lưu trữ).
Trường hợp địa chỉ trên phần mềm (do CMHS đăng ký) không khớp với địa chỉ cư trú trong Hộ khẩu thường trú,
Sổ tạm trú, Ban Tuyển sinh Quận sẽ điều chỉnh phân tuyến đảm bảo có chỗ học cho học sinh.
Trường hợp trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn quận Gò Vấp (diện có Hộ khẩu thường trú trước ngày
01/4/2020), nếu CMHS chưa đăng ký nhập học cho trẻ liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) từ ngày 20/7
đến ngày 31/7/2020 để được xem xét giới thiệu chỗ học. Ban Tuyển sinh Quận sẽ thông báo kết quả giới thiệu chỗ
học dự kiến ngày 20/8/2020. Khi đến liên hệ, CMHS mang theo:
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Bản photocopy Hộ khẩu tại quận Gò Vấp (mang theo bản chính để đối chiếu).
3. Tuyển sinh lớp 6
Học sinh lớp 5 trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 - 2020 học tại các trường
tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp.
- Từ ngày 20/7 đến ngày 28/7/2020: CMHS đăng nhập vào trang tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn; điền chính xác
thông tin của học sinh để tra cứu kết quả tuyển sinh; in Giấy báo nhập học lớp 6 và Phiếu kê khai thông tin học sinh từ phần
mềm tuyển sinh; đến trường trung học cơ sở được phân tuyến để làm thủ tục nhập học theo thời gian được thông báo trên
website và niêm yết công khai tại trường HS được phân tuyến.
- Ngày 05/8/2020: Các trường trung học cơ sở công bố danh sách tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021.
* Hồ sơ nhập học bao gồm:
- Giấy báo nhập học lớp 6 (in trên phần mềm tuyển sinh).
- Phiếu kê khai thông tin học sinh (in trên phần mềm tuyển sinh).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Học bạ tiểu học bản chính, học bạ tăng cường tiếng Anh (nếu đăng ký học tăng cường tiếng Anh).
- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học (bản chính).
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú nếu thuộc diện tạm trú (bản chính để đối chiếu và scan lưu trữ).
Trường hợp địa chỉ trên phần mềm không khớp với địa chỉ cư trú trên Hộ khẩu, Sổ tạm trú, Ban Tuyển
sinh Quận sẽ điều chỉnh phân tuyến, đảm bảo có chỗ học cho học sinh.

4. Tuyển sinh vào Trường TH Lê Đức Thọ và Trường THCS Phan Văn Trị
- Đối tượng, tiêu chí xét tuyển, cách thức thực hiện theo Kế hoạch Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các
lớp đầu cấp năm học 2020-2021 (Ban hành kèm theo QĐ số 2462/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND quận Gò Vấp).
* Lưu ý: CMHS nếu có nhu cầu cho con học tại Trường TH Lê Đức Thọ hoặc Trường THCS Phan Văn Trị,
khi đăng nhập vào trang tuyensinh.pgdgovap.hcm.edu.vn để đăng ký nhập học theo trường được phân tuyến thì đồng
thời click vào ô “Đăng ký trường tiên tiến”.
B. CHUYỂN TRƯỜNG VỀ QUẬN GÒ VẤP
1. Đối với lớp 6
Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 - 2020 ngoài quận Gò Vấp có Hộ khẩu thường
trú tại quận Gò Vấp, Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết chuyển trường về các trường THCS: An Nhơn,
Trường Sơn, Lý Tự Trọng, Gò Vấp, Phạm Văn Chiêu (nếu còn chỗ học) từ ngày 03/8 đến ngày 12/8/2020.
* Hồ sơ xét chuyển trường gồm:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản photocopy Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học (nếu có).
- Bản photocopy Giấy báo nhập học lớp 6 năm học 2020 - 2021 của Phòng GD&ĐT nơi học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học (nếu có).
- Bản photocopy Biên nhận hồ sơ nhập học (của trường THCS mà học sinh được phân tuyến cấp).
- Bản photocopy Hộ khẩu tại quận Gò Vấp (mang bản chính đối chiếu, không sao y chứng thực).
Ban Chỉ đạo tuyển sinh Quận sẽ thông báo kết quả xét chuyển trường dự kiến ngày 24/8/2020.
Nếu được xét duyệt, CMHS rút toàn bộ hồ sơ (bản chính) tại trường được phân tuyến kèm giấy giới thiệu
chuyển trường đến làm thủ tục chuyển trường tại trường được chuyển đến từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2020.
2. Đối với lớp 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9: Ưu tiên xem xét diện Hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp (nếu còn chỗ học).
a) Đối với học sinh lớp 2, 3, 4, 5 (học các trường tại TP.HCM và tỉnh, thành phố khác TP.HCM) và lớp 7, 8, 9
(học các trường tại TP.HCM): CMHS liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường sẽ chuyển đến. HĐTS
trường căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, xem xét quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận học sinh.
b) Các trường hợp sau đây đăng nhập chuyển trường trực tuyến:
- Đối với học sinh lớp 7, 8, 9 (học các trường tại tỉnh, thành phố khác TP.HCM).
- Đối với học sinh lớp 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (chưa có trường tiếp nhận).
CMHS đăng ký chuyển trường cho HS theo 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Đăng nhập website của Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp từ ngày 20/7 đến ngày 03/8/2020:
- Vào đường link: http://pgdgovap.hcm.edu.vn
- Vào mục CCHC (viết tắt của“CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”).
- Vào “ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHUYỂN TRƯỜNG” và thực hiện khai báo
thông tin theo hướng dẫn.
Cách 2: Quét mã QR code
Từ ngày 20/7 đến ngày 03/8/2020, CMHS có thể sử dụng điện thoại thông minh,
máy tính bảng... dùng các phần mềm như QR code reader, icheck,… để quét mã QR code;
chụp hình ảnh mã QR code (hình ảnh đính kèm) và thực hiện việc “ĐĂNG KÝ THÔNG
TIN CHUYỂN TRƯỜNG” để cập nhật thông tin HS theo mẫu.
Cách 3: Liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp công dân của Phòng GD&ĐT từ ngày 20/7
đến ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính).
Phòng GD&ĐT sẽ thông tin kết quả giới thiệu chuyển trường đến CMHS dự kiến ngày 24/8/2020 bằng tin
nhắn SMS. Căn cứ vào kết quả giới thiệu chuyển trường của Phòng GD&ĐT, CMHS tiến hành làm thủ tục chuyển
trường theo qui định từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2020.
CMHS cần cung cấp chính xác thông tin theo yêu cầu trong biểu mẫu và số điện thoại di động của cha hoặc
mẹ của HS khi thực hiện đăng ký chuyển trường. Những trường hợp đăng ký chuyển trường trên phần mềm đã được
Phòng GD&ĐT giới thiệu, tuy nhiên khi đến làm thủ tục chuyển trường, qua kiểm tra thông tin nếu không trùng khớp với
hồ sơ sẽ không được giải quyết.
* Hồ sơ chuyển trường gồm:
- Học bạ (nếu học tại TP.HCM phải có mã định danh học sinh).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú tại quận Gò Vấp nếu thuộc diện tạm trú (bản chính để đối chiếu và scan lưu trữ).
- Giấy giới thiệu chuyển trường:
+ Cấp tiểu học do trường tiểu học nơi chuyển đi cấp.
+ Cấp trung học cơ sở:
. Từ quận, huyện khác trong TP.HCM chuyển đến: Trường THCS nơi chuyển đi cấp.
. Từ tỉnh, thành phố khác TP.HCM chuyển đến: Trường THCS và Phòng GD&ĐT nơi chuyển đi cấp.
- Đơn xin chuyển trường.
- Bản photocopy Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình tiểu học (nếu có) đối với cấp THCS.
Lưu ý: Sau khi kết thúc tuyển sinh và chuyển trường, CMHS nếu có nhu cầu cho con em học bán trú sẽ liên
hệ trực tiếp với HĐTS nhà trường (không liên hệ với Phòng GD&ĐT)./.
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