Trường THPT Hàm Rồng

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCHTUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC : 2018 - 2019
1 - Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019: 12 lớp với 540 học sinh.
2 - Từ 14/5/2018: Mua hồ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 và hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10
tại Văn phòng nhà trường.
3 - Từ 24/5/2018 đến 17h ngày 26/5/2018: Thu hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10.
4 - Ngày 28/5/2018: Thông báo học sinh được tuyển thẳng trúng tuyển vào trường,
những học sinh không trúng tuyển rút hồ sơ nộp sang trường khác.
5 - Từ ngày 26/5/2018 đến 17h ngày 29/5/2018: Thu hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10
THPT Hàm Rồng. Lệ phí tuyển sinh: 105.000đ. (Ngày 28/5/2018: Thông báo số học sinh
đăng ký dự thi, để HS có thể thay đổi nguyện vọng, rút hồ sơ nộp sang trường khác).
6 - 14h ngày 07/6/2018: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để xem số báo danh và học qui
chế thi.
7 - Ngày 08, 09/6/2018: Thi theo lịch thi của SGD.
8 - Từ ngày 10 đến 14/6/2018: Làm phách, chấm thi.
9 - Từ ngày 15/6/2018 đến 18/6/2018: Thông báo kết quả, thông báo điểm chuẩn.
10 - Từ ngày 10 đến 12/7/2018: Nhận đơn phúc khảo.
11 - Đối tượng tuyển thẳng:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (Thanh Hóa có 9 dân tộc).
- Học sinh khuyết tật.
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Cuộc
thi KHKT dành cho học sinh THCS và THPT. (Giấy chứng nhận phải do Bộ Giáo dục
cấp)
12- Hồ sơ dự thi vào lớp 10 THPT:
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (Theo mẫu của Sở) .
- Thẻ dự thi dán ảnh 4 x 6 có dấu giáp lai trên ảnh (do Hiệu trưởng trường THCS ký,
đóng dấu).
- Học bạ THCS (bản chính).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản sao Bằng Tốt nghiệp THCS, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm
dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp (khi vào học chính thức phải hoàn chỉnh hồ sơ).
- Giấy xác nhận thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở Giáo dục cấp .
13 - Hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 THPT:
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (Theo mẫu của SGD).
- Học bạ THCS (bản chính).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản sao Bằng Tốt nghiệp THCS, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm
dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp (khi vào học chính thức phải hoàn chỉnh hồ sơ)
- Hồ sơ khuyết tật.
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải Quốc gia và Quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao, cuộc thi KHKT .
14 - Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích:
a) Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên.
Sở quy định điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên
tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT như sau:
- Nhóm đối tượng 1: Cộng 3 điểm; (Con liệt sĩ, con TB, BB mất sức >81%,….)
- Nhóm đối tượng 2: Cộng 2 điểm; (Con anh hùng, con TB,BB mất sức <81%,..)
- Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm; (Cha, mẹ người DT hoặc sống nơi đặc biệt KK,...)
b) Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích
Học sinh được cấp chứng chỉ nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức:
Cộng 1,5 điểm;
+ Loại giỏi:
+ Loại khá:
Cộng 1,0 điểm;
+ Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.
15 - Xét tuyển:
Sau khi THPT Chuyên Lam Sơn xét tuyển xong. Nhà trường nhận kết quả thi của
những em không trúng tuyển vào THPT Lam Sơn và có nguyện vọng đăng ký học tại
trường THPT Hàm Rồng cùng với các em dự thi tại trường THPT Hàm Rồng để xét
tuyển theo qui chế.
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