
BẮC GIANG: PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 
2017 

Tổng chỉ tiêu của trƣờng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 là 350 

học sinh. 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Tổng số 350 học sinh/10 lớp (mỗi lớp 35 học sinh), gồm các môn: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa 

học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và Lịch sử - Địa lí. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Đối tƣợng dự tuyển 

- Tuổi của học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường chuyên thực hiện theo quy định hiện hành 

của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

- Học sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Bắc Giang (hoặc học lớp 9 tại tỉnh Bắc Giang); 

- Tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017. 

2. Điều kiện dự tuyển 

Học sinh đạt đồng thời ba điều kiện sau:  

- Xếp loại hạnh kiểm Tốt năm lớp 9, các năm còn lại của cấp THCS xếp loại hạnh kiểm từ 

Khá trở lên; Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên. 

- Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2016-2017 xếp loại từ Khá trở lên.  

- Thí sinh đăng kí thi vào các lớp chuyên, phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 9 (tương 

ứng với môn thi) như sau: môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học đạt từ 8,0 trở lên; môn Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh đạt từ 7,0 trở lên. Môn Tin học căn cứ điểm trung cả năm môn 

Toán; môn tiếng Trung, tiếng Pháp căn cứ điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

-  Phiếu đăng kí dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học 

lớp 9 (Phiếu theo mẫu của trường THPT Chuyên Bắc Giang). 

- Học bạ cấp THCS (bản chứng thực). 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chứng 

thực). (Nộp khi trúng tuyển và đăng ký nhập học) 

- Giấy chứng nhận đoạt giải văn hóa lớp 9 từ cấp Tỉnh trở lên nếu có (bản chứng thực). 

- Giấy chứng nhận đoạt giải kì thi KHKT cấp Tỉnh trở lên nếu có (bản chứng thực) 

III. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Sơ tuyển (vòng 1) 
Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều 

kiện dự tuyển. 

2. Thi tuyển (vòng 2) 
Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua vòng sơ tuyển. 



2.1. Môn thi 

Tổ chức thi 8 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh. 

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học đăng kí môn thi Toán. 

- Học sinh thi vào các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung đăng kí môn thi tiếng 

Anh. 

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: đăng 

kí các môn thi tương ứng. 

2.2. Hình thức thi 

- Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải thi đủ 04 bài thi, trong đó gồm: 

+ 03 bài thi các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh  theo lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 

2017-2018 do Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức vào các ngày 5-6/6/2017 tại trường THPT trên 

địa bàn, nơi thí sinh đăng kí nguyện vọng 1. 

+ 01 bài thi môn chuyên theo đăng ký dự thi của thí sinh. 

- Thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh có nội dung kiểm tra kĩ năng nghe và kĩ năng 

viết đoạn văn. 

IV. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 

1. Tuyển thẳng 

1.1. Đối tượng 

     Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm 

học 2016-2017 đã đạt vòng sơ tuyển, cụ thể: 

- Đoạt giải môn văn hoá nào sẽ tuyển vào lớp chuyên tương ứng. 

- Đoạt giải môn Toán được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin theo nguyện 

vọng. 

- Đoạt giải môn GDCD được tuyển thẳng vào lớp chuyên Sử - Địa theo nguyện vọng. 

- Đoạt giải môn tiếng Anh được tuyển thẳng vào lớp chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp và 

chuyên tiếng Trung (theo nguyện vọng) 

1.2. Hồ sơ tuyển thẳng 

- Bản chính Học bạ THCS; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh 

năm học 2016-2017. 

1.3. Lịch nhận hồ sơ và thông báo 

- Nhận Hồ sơ tuyển thẳng từ ngày 22/5 đến hết ngày 26/5/2017 (trong giờ hành chính). 

- Công bố Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào các lớp chuyên năm học 2017 - 2018 

vào ngày 28/5/2017. 

2. Điểm xét tuyển 

 Điểm xét tuyển = tổng điểm 04 bài dự thi + Điểm khuyến khích (nếu có). 



Trong đó: điểm 03 bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh tính theo thang điểm 10, điểm bài 

thi môn chuyên tính theo thang điểm 20. 

3. Điểm khuyến khích 

3.1. Học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh 

Học sinh đoạt giải Ba trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017, đăng kí 

trùng với môn đoạt giải cộng 1.0 điểm. 

Lưu ý: Giải môn GDCD được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Sử - Địa theo 

đăng ký; giải môn Toán được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Toán hoặc 

chuyên Tin; giải môn Tiếng Anh được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên tiếng 

Anh hoặc chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Trung. 

3.2. Học sinh đoạt giải cuộc thi KHKT 

a. Cấp quốc gia 

Giải Nhất cộng 3,0 điểm; giải Nhì cộng 2,5 điểm; giải Ba cộng 2,0 điểm; giải KK cộng 1,5 

điểm. 

b. Cấp tỉnh 

Giải Nhất cộng 1,5 điểm; giải Nhì cộng 1,0 điểm; giải Ba cộng 0,5 điểm. 

Lưu ý: 

- Thí sinh đoạt giải lĩnh vực nào thì được cộng điểm khuyến khích vào lớp chuyên tương 

ứng. (Xem phụ lục kèm theo). 

- Học sinh đoạt nhiều giải (giải văn hoá và giải KHKT) cũng chỉ được cộng 01 lần cho giải 

cao nhất. 

4. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển 

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm 

Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (tính theo thang 

điểm 10). 

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Đối với những môn có xét tuyển nguyện vọng 2 (Tin học, tiếng Pháp, tiếng Trung): 

+ Tuyển 60% chỉ tiêu nguyện vọng 1; 40% chỉ tiêu nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển nguyện 

vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 tối thiểu 03 điểm). 

+ Đối với những học sinh đăng kí 2 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu 

học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2. 

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì 

tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao 

hơn; có giải trong kì thi văn hoá cấp tỉnh năm học 2016-2017 cao hơn; có điểm trung bình 

môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối 

năm học lớp 9 cao hơn. 

V. Tổ chức tuyển sinh 

1. Vòng 1 (sơ tuyển) 



Phát hành và nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 29/5/2017 tại trường THPT 

Chuyên Bắc Giang (trong giờ hành chính) 

Hồ sơ đã nộp, nhà trường không trả lại. 

2. Vòng 2 (thi tuyển): Trƣờng chỉ tổ chức thi môn chuyên. 

2.1. Thời gian: Ngày 07 tháng 6 năm 2017 

2.2. Địa điểm: 

Thi tại trường THPT Chuyên Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

2.3. Lịch thi, thời gian làm bài 

Ngày Buổi Môn thi Thời 

gian làm bài 

Giờ phát đề thi 

cho thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm bài 

07/6/2017 Sáng Toán, Vật lí, 

Ngữ văn, Sinh học 

150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Chiều Hóa học, Lịch sử, Địa 

lí, Tiếng Anh 

150 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 

Lưu ý: 

- Thí sinh xem số báo danh và phòng thi từ 14h00’ ngày 06/6/2017 tại trường THPT Chuyên 

Bắc Giang. 

- Thí sinh dự thi các môn buổi sáng: đúng 6 giờ 30 phút ngày 07/6/2017 có mặt tại trường 

THPT Chuyên Bắc Giang để dự khai mạc kì thi và thi theo lịch. 

3. Phúc khảo 

Nhà trường nhận đơn phúc khảo theo lịch của Sở GD&ĐT 

4. Hồ sơ nhập học 

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích 

(bản chính); Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu (chứng thực) 

 


