
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO  

CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 

Ngay sau khi kết thúc năm học 2019-2020, trường THCS Phúc Lợi bắt tay 

ngay vào chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.  

Năm học này, mặc dù tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nhưng 

ngay từ những ngày cuối tháng 5, công tác tuyển sinh đã được Ban Giám Hiệu nhà 

trường rất chú trọng.  

     Đầu tiên, nhà trường chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều 

tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác 

tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Đồng thời phối hợp 

với UBND phường tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn 

phường, đến từng tổ dân phố. Các thông tin tuyển sinh được thông báo công khai 

trên Website, tuyên truyền trên bảng tin của trường và trên loa truyền thanh của 

phường, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ 

học sinh về tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp tại trường. 

      Để cho công tác tuyển sinh được thuận lợi, nhà trường đã thành lập hội đồng 

tuyển sinh gồm 11 đồng chí, làm việc đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thời 

gian quy định đảm bảo chính xác. Về cơ sở vật chất nhà trường bố trí 05 máy tính 

kết nối mạng Internet hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến, phòng tuyển 

sinh có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tuyển sinh. 

 Hơn nữa, sáng ngày 6/8/2020 vừa qua, các cán bộ giáo viên nhà trường cũng 

đã vệ sinh khung cảnh sư phạm sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho phụ huynh học sinh 

đến tham gia tuyển sinh. Từng dãy hành lang, từng bàn học, từng ghế ngồi đều 

được các thầy cô lau chùi sạch sẽ. Đặc biệt, toàn bộ nhà trường đều được phun 

thuốc khử trùng, khử khuẩn kĩ càng.  

Mong rằng với sư chuẩn bị chu đáo, công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 

2020-2021 của trường THCS Phúc Lợi sẽ thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trong 



lòng mỗi cha mẹ học sinh bước đầu tin tưởng vào sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của 

nhà trường.  

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị của nhà trường:  

  

Phân công công tác vệ sinh 



 

  

Khung cảnh sư phạm được khử khuẩn kĩ càng 



 

Phòng tuyển sinh được lau dọn sạch sẽ 

 

Hành lang lớp học được vệ sinh sạch sẽ 



Hành lang lớp học được vệ sinh sạch sẽ 

  



 

Cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo 

 

 


