SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ nhập học lớp 10
Thực hiện công văn số 2313/SGDĐT-KTTĐ ngày 23/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Đào Sơn Tây thông báo lịch tiếp nhận Hồ sơ lớp
10 năm học 2021-2022, như sau.
I. Yêu cầu
Nhà trường chỉ tiếp nhận các biểu mẫu hồ sơ của những học sinh có tên trong danh sách
trúng tuyển theo điểm chuẩn quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.
Quá trình nhận hồ sơ, nhập dữ liệu học sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh;
điểm ưu tiên, khuyến khích, lập danh sách để kịp thời khắc phục.
CMHS đến trường nộp hồ sơ cần phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch, đảm
bảo nguyên tắc 5K: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế.
II. Hồ sơ nhập học
CMHS liên hệ trường THCS nhận và nộp về trường, gồm các hồ sơ:
1. Giấy báo điểm tuyển sinh lớp 10 (do trường THCS cấp).
2. Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 (có ghi 3 nguyện vọng).
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hay bằng Tốt nghiệp THCS bản chính.
4. Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính).
Các loại hồ sơ bổ sung:
5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
6. Giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
7. Bản Photo thẻ BHYT (nếu có)

III. Lịch nhận hồ sơ
STT
1
2
3

Thời gian
7h30 – 10h30
Ngày 25/10/2021
13h30 – 16h30
7h30 – 10h30
Ngày 26/10/2021
13h30 – 16h30
Từ 27/10 – 30/10/2021

Lớp
Từ 10 A1 – 10A3
Từ 10 A4 – 10A6
Từ 10 A7 – 10A9
Từ 10 A10– 10A13
Các HS còn lại

Hoàng Thị Hảo

