UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 9
I. LỊCH HOẠT ĐỘNG TỪ 19/4 ĐẾN 1/6/2021
Thời gian

Nội dung công việc
- HS 4 khối học bình thường tuần 14 HKII.

19/4/2021 – 24/4/2021

- HS nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương thứ tư ngày 21/4/2021.
- Từ 19/4 đến 24/4: Kiểm tra HKII khối 9 các môn theo lịch.

26/4/2021 – 29/4/2021
30/4/2021 và
01/05/2021

- Từ 26/4 đến 29/4: Kiểm tra HKII khối 9 các môn theo lịch.
- Toàn trường nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trực lễ theo quy định.

Thứ hai 03/5/2021

- HS toàn trường nghỉ. CB – GV – NV làm việc bình thường.

Thứ ba 04/5/2021

- HS khối 9 nghỉ.

Thứ tư 05/5/2021

- Sáng: HS khối 9 đi học bình thường theo TKB -> Toàn bộ
GVBM phát bài và sửa bài kiểm tra HKII cho HS. GVBM
hoàn tất chương trình HKII. Chiều HS khối 9 nghỉ.

Thứ năm, sáu, bảy từ
06/5/2021 đến 8/5/2021

- HS khối 9 nghỉ.

Thứ hai 10/5/2021

- Sáng: HS khối 9 đi học bình thường theo TKB -> GVBM
hoàn tất chương trình HKII. Chiều HS khối 9 nghỉ.

Thứ ba 11/5/2021

- HS khối 9 nghỉ.

Thứ tư 12/5/2021

- Sáng: HS khối 9 đi học bình thường theo TKB -> GVBM
hoàn tất chương trình HKII. Chiều HS khối 9 nghỉ.

Từ thứ năm 13/5/2021
đến thứ hai 31/5/2021

- HS khối 9 bắt đầu học theo TKB mới 3 môn V – T – A (có
TKB riêng). Những ngày nghỉ nhà trường sẽ thông báo trong
lịch học.

Thứ sáu 21/5/2021

- Tiết 3, 4 (14h30 đến 16h00): Tổng kết lớp. GVCN phát Sổ
liên lạc, giấy khen.
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- 16h30 đến 17h00: Tổng vệ sinh lớp.
Thứ hai 24/5/2021

- Tổng kết trường và lễ ra trường HS khối 9.

Thứ tư 26/5/2021

- HS đạt giải phong trào cấp Quận, cấp thành phố dự lễ tuyên
dương học sinh giỏi tại PGD (theo danh sách).

Thứ hai 31/5/2021

- HS khối 9 kết thúc học V – T – A.

Từ 01/6/2021

- HS thi tuyển sinh 10 theo dõi lịch tuyển sinh 10.

II. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỜI GIAN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NH 2020-2021 &
THI TUYỂN LỚP 10 NH 2021 – 2022
THỜI GIAN
Chủ nhật
18.4.2021
(Họp PHHS)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Từ 7h30 đến 8h00, PHHS họp ở sân trường:
- HT hướng dẫn PHHS tìm hiểu về xét tốt nghiệp
trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10.
- HT định hướng công tác hướng nghiệp học sinh
sau trung học cơ sở. Giới thiệu 1 số trường gồm:
trường cao đẳng, trung cấp có xét tuyển học sinh
tốt nghiệp trung học cơ sở; trường dân lập, tư thục;
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên.
Từ 8h00 đến 9h30, PHHS họp tại lớp:

-Nhà trường chỉ
- GVCN hướng dẫn PHHS tìm hiểu chi tiết về xét phát 1 bộ gốc
tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp “Phiếu đăng ký”
và “Phiếu kiểm
10.
tra hồ sơ”, do đó
- GVCN phát cho PHHS:
HS nên photo
+ 1. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển lớp thêm để thay thế
nếu có sai sót.
10.
+ 2. Phiếu kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp và thi
tuyển lớp 10.
+ 3. Bảng hệ thống trường lớp.
+ 4. Bảng điểm chuẩn tuyển sinh 10 NH 20192020 và 2020-2021.
+ 5. Thư báo và tiến độ thời gian xét tốt nghiệp
và tuyển sinh 10 của nhà trường.
- GVCN tư vấn PHHS chọn nguyện vọng đối với
học sinh có dự thi tuyển sinh 10.
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- GVCN tư vấn PHHS chọn trường cao đẳng, trung
cấp hoặc dân lập, tư thục hoặc trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc học
nghề đối với học sinh không dự thi tuyển sinh 10.
Thứ hai
19.4.2021

- GVCN hướng dẫn học sinh tìm hiểu về xét tốt
nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh vào lớp 10 và
định hướng công tác hướng nghiệp học sinh sau
trung học cơ sở.
- GVCN tư vấn học sinh chọn nguyện vọng.

Từ thứ hai
19.4.2021 đến
thứ tư 21.4.2021
Thứ năm
22.4.2021

PHHS và học sinh hoàn tất các nội dung trong 2
phiếu xét tốt nghiệp và thi tuyển lớp 10 theo quy
định.
Hạn chót HS nộp lại 2 phiếu “Phiếu đăng ký xét Đăng ký nguyện
TN và thi tuyển lớp 10” và “Phiếu kiểm tra hồ vọng lần 1.
sơ xét TN và thi tuyển lớp 10” cho GVCN.
GVCN kiểm tra 2 phiếu và nộp lại cho thầy Lâm
PHT.

Từ thứ năm
Thầy Lâm và thầy Tài nhập nguyện vọng, in bảng
22.4.2021 đến thứ kiểm dò lần 1.
bảy 24.4.2021
Thứ hai
26.4.2021
Từ 10h30 đến
11h15

Học sinh ký kiểm dò nguyện vọng lần 1 và điểm HS thi HKII môn
cộng ưu tiên (nếu có).
Hóa xong ở lại
và trở về lớp để
ký kiểm dò lần 1.

Từ thứ hai
Thầy Lâm và thầy Tài chỉnh sửa (nếu có) và kiểm Khóa cổng đăng
26.4.2021 đến thứ dò trước khi nộp dữ liệu về PGD ngày 29.4.2021.
ký tuyển sinh 10
năm 29.4.2021
ngày 29.4.2021
Thứ tư
05.5.2021

Từ thứ tư
05.5.2021 đến
8h30 thứ bảy
08.5.2021
Thứ bảy
08.5.2021

Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến số liệu tổng PH, HS xem
hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào thông tin trên
từng trường.
web, báo đài và
trên bảng tin nhà
trường.
Phụ huynh học sinh và học sinh điều chỉnh GVCN sắp xếp
nguyện vọng lần 2.
lịch tiếp PHHS.

Hạn chót 9h00, GVCN nộp lại toàn bộ 2 phiếu
thay đổi nguyện vọng cho thầy Lâm PHT -> Thầy
Lâm và thầy Tài nhập nguyện vọng thay đổi và in
bảng kiểm dò lần 2.

Lưu ý: Chỉ nhận
điều
chỉnh
nguyện
vọng,
không thêm hoặc
loại bỏ thí sinh ra
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khỏi danh sách.
Thứ hai
10.5.2021

- Học sinh ký kiểm dò nguyện vọng lần 2.
- GVCN hoàn tất hồ sơ, kiểm tra chéo lần 2 (2
phiếu, Học bạ, Sổ GTGĐ) -> GVCN nộp lại toàn
bộ hồ sơ cho thầy Lâm PHT.
- Thầy Lâm và thầy Tài chỉnh sửa (nếu có) và kiểm
dò lần cuối trước khi nộp dữ liệu cuối cùng về
PGD (hạn chót trước 16h ngày 10.5.2021).

Thứ năm
13.5.2021

- Thầy Lâm PHT niêm phong phiếu đăng ký tuyển
sinh 10 gởi về PGD.

Thứ sáu
21.5.2021

Phát phiếu báo danh và dặn dò học sinh.

Thứ ba 01.6.2021 9h30 Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt
Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.
Thứ tư 02.6.2021 Học sinh thi lớp 10 theo lịch.
và thứ năm
03.6.2021

HS xem kỹ thông
tin trên phiếu báo
danh.

Từ thứ tư
HS liên hệ cô Ngân vp nhận hồ sơ “Học bạ” + Nghỉ hè nhà
09.6.2021 đến
“Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” (lưu giữ trường chỉ làm
thứ sáu 11.6.2021 kỹ để nộp vào trường THPT).
việc buổi sáng.
(7h30 đến 10h30)
14.6.2021
(dự kiến)

Công bố kết quả thi lớp 10.

15.6.2021
(dự kiến)

In giấy báo điểm tuyển sinh 10.

HS có mặt ở
trường để xem
KQ.

Từ 14.6.2021 đến - Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.
HS chú ý liên hệ
trường
10h30 17.6.2021 - H/c 16h ngày 17/6/2021, thầy Lâm PHT và cô nhà
trong
thời
gian
Ngân tổng hợp và gởi đơn phúc khảo về PGD.
này.
24.6.2021
(dự kiến)

Công bố kết quả chấm phúc khảo.

24.6.2021 (dự
kiến)

In giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh
có đăng ký phúc khảo và thu hồi phiếu báo
điểm đã cấp trước đây.

10.7.2021

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách
thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.
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Từ 10.7.2021 đến HS tiếp tục liên hệ cô Ngân vp nhận “Giấy kết
12.7.2021
quả điểm thi 10” và “Phiếu đăng ký thi tuyển
lớp 10” để bổ túc hồ sơ nộp vào trường THPT.
Từ 12.7.2021 đến Thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông nộp
16h 26.7.2021
hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau
16 giờ 00 ngày 26 tháng 7, thí sinh không nộp hồ
sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh
sách trúng tuyển.
- LỊCH THI TUYỂN SINH 10:
Ngày thi

Buổi

01.6.2021

Sáng

Bài thi

Thời
gian làm
bài

Giờ mở
túi đựng
đề thi

Giờ phát
đề thi

Giờ bắt
đầu làm
bài

Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm
tra thông tin cá nhân.

(9h30)

02.6.2021

03.6.2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại Ngữ

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

- Lịch xét tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2021-2022:
Thời gian

Nội dung công việc

28/4/2021

Học sinh nộp hồ sơ tại trường.

29/4/2021

Trường hoàn thành nhập dữ liệu tuyển thẳng vào lớp 10.

11/5/2021

Trường gửi danh sách và hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 trung học
phổ thông về Phòng GD.

15/6/2021

Công bố trường trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng.

16/6/2021 21/6/2021

Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường
đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2021, thí sinh
không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách
trúng tuyển.
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HIỆU TRƯỞNG

Ngô Lê Ý Trang

6

