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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về lịch nộp hồ sơ nhập học lớp 10 và nhận đồng phục học sinh
Năm học 2021 - 2022
Ngày
Thứ hai

Lớp
Nộp hồ sơ và nhận đồng phục: 10A1, 10A2;
10A3, 10A4

08/11/2021
Thứ ba

Thời gian

Nộp hồ sơ và nhận đồng phục: 10A5, 10A6, 10A7;
10A8, 10A9

09/11/2021

Từ 7g30-11g00
Từ 13g30-16g00
Từ 7g30-11g00
Từ 13g30-16g00

Thứ tư
10/11/2021

Nhận đồng phục học sinh khối 11

Từ 7g30-16g30

Thứ năm
11/11/2021

Nhận đồng phục học sinh khối 12

Từ 7g30-16g30

• Hồ sơ nhập học lớp 10 sắp xếp theo thứ tự:
- Phiếu đăng ký thông tin cá nhân: điền đầy đủ thông tin, HS và cha mẹ HS ký xác nhận.
- Phiếu đăng ký tin nhắn điện tử VietSchool
- Phiếu đăng ký bán trú (nếu có)
- Phiếu đăng ký xe đưa rước học sinh (nếu có)
- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 có ghi 3 nguyện vọng (có dấu mộc đỏ)
- Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính)
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hay bằng Tốt nghiệp THCS bản chính
- 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ + 02 bản photo
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
- 01 Bản sao hộ khẩu hoặc KT3 (cả cuốn)
- Tờ khai, tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Biên lai giao nhận hồ sơ.
Lưu ý: Học sinh đăng ký Bán trú thì nộp phiếu đăng ký trực tiếp và đóng tiền tạm ứng để nhà
trường mua thảm, gối cho các em.

HIỆU TRƯỞNG

