Trường THPT Hàm Rồng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH
NHẬP HỌC LỚP 10 THPT HÀM RỒNG
NĂM HỌC : 2019 - 2020
I – THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hàm Rồng năm học 2019 - 2020 là: 36,5 điểm.
II – NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO:

Ngày 15, 16, 17/7/2019: Nhận đơn phúc khảo.
III. Thu hå s¬ nhËp häc:

1- Ngày 04/7/2019 : Học sinh nhận tờ khai do nhà trường phát.
2- Ngày 04, 05/7/2019: Học sinh nộp hồ sơ nhập học.
- Đối với học sinh thi tại THPT Hàm Rồng: Chỉ nộp tờ khai do nhà trường phát.
- Đối với học sinh thi tại THPT chuyên Lam Sơn nộp cho nhà trường: Tờ khai do nhà
trường phát; Học bạ THCS ( bản chính ); Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Giấy xác nhận
thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3- Đóng các khoản tiền theo qui định.
4- Thời gian thu hồ sơ:
- Buổi sáng: Từ 7giờ đến 11 giờ
- Buæi chiÒu: Tõ 14 giê ®Õn 16 giê 30
IV- Ngµy nhËn líp:

7 giờ sáng ngày 12/8/2019 học sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 tập trung về
trường theo đơn vị lớp.
GHi Chó:

Tê khai ph¶i ghi ®Çy ®ñ râ rµng, gi÷ g×n s¹ch sÏ. Häc sinh ®Õn tr−êng ®¨ng ký nhËp häc
theo ®óng lÞch quy ®Þnh, mÆc trang phôc häc sinh gän gµng vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu h−íng dÉn
cña v¨n phßng nhµ tr−êng.
Qu¸ thêi h¹n trªn, häc sinh kh«ng ®Õn ®¨ng ký nhËp häc, nhµ tr−êng coi nh− häc sinh ®ã
kh«ng cã yªu cÇu häc t¹i THPT Hµm Rång.
Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2019
HiÖu tr−ëng

Lê Văn Hùng

