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Mang Yang, ngày 30 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018

Căn cứ vào công văn số 646/SGDĐT-KHTC ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 phổ thông năm học
2017-2018;
Căn cứ vào kế hoạch số 611/KH-SGDĐT ngày 20/4/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2017-2018,
Trường THPT Trần Hưng Đạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2017 - 2018 cụ thể như sau:
1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2017.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 440 học sinh.
3. Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục
phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định.
4. Phương thức tuyển sinh: Dùng phương thức xét tuyển (theo Kế hoạch số
611/KH-SGDĐT ngày 20/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh
vào lớp 6, lớp 10 năm học 2017-2018).
5. Địa bàn tuyển sinh:
- Học sinh học và xét tốt nghiệp THCS tại các trường THCS của huyện
Mang Yang.
- Học sinh học và xét tốt nghiệp THCS tại các trường thuộc 02 xã Hải Yang
và Kdang của huyện Đăk Đoa.
6. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
6.1. Học bạ cấp trung học cơ sở.
6.2. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
6.3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung
học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
6.4. Bản sao Sổ hộ khẩu (có chứng thực).
6.5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp
(nếu có).
6.6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với
người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không
trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm
pháp luật.
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6.7. Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (do trường
THPT Trần Hưng Đạo phát hành).
Lưu ý: - Tất cả các loại hồ sơ nêu trên phải trùng khớp nhau về: Họ và tên, ngày
tháng năm sinh, nơi sinh, sổ hộ khẩu,.....;
- Độ tuổi tuyển sinh theo đúng Điều 37. Tuổi học sinh trường trung học
(Trích khoản 1, 2 thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011)
1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp
10 là 15 tuổi.
Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào
cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc
tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi
cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- CB, GV, NV trường;
- Thông báo Bảng tin, Web trường;
- Lưu: VT./.

(Đã ký)

Phạm Thị Diêu
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