Những điều cần biết về kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn

HS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trong giờ học.
* Dự kiến kỳ thi tuyển sinh diễn ra vào 2 ngày 30 và 31-5-2016.
Năm học 2016-2017, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng như quy mô số lớp vẫn giữ
nguyên như năm học trước. Trường sẽ tuyển sinh 12 lớp chuyên, gồm: 3 lớp chuyên Toán (90 HS), 1 lớp chuyên Vật lý (30
HS), 2 lớp chuyên Hóa (60 HS), 1 lớp chuyên Sinh (25 HS), 1 lớp chuyên Tin (25 HS), 1 lớp chuyên Văn (30 HS) và 3 lớp
chuyên tiếng Anh (90 HS).
Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nếu không đậu sẽ được chuyển sang danh sách dự thi vào trường
THPT công lập đã được đăng ký trong đơn của thí sinh (nguyện vọng 1 THPT). Vì vậy, HS khi làm đơn dự thi vào trường chuyên
phải đăng ký đầy đủ các nguyện vọng. Cụ thể như sau:
Nguyện vọng chuyên 1 (HS đăng ký 1 trong 7 môn chuyên: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngữ văn và tiếng Anh). Nguyện vọng
chuyên 2: chuyên Tin dành cho HS dự thi vào lớp chuyên Toán; vào lớp chuyên Sinh dành cho HS dự thi vào lớp chuyên Hoá.
Nguyện vọng 1 THPT: là đăng ký dự thi vào 1 trường THPT công lập trên cùng địa bàn huyện, thành phố khi không đỗ vào trường
chuyên Lê Quý Đôn. Nguyện vọng 2 THPT là đăng ký vào 1 trường THPT công lập khác ở cùng địa bàn huyện, thành phố khi
không trúng tuyển nguyện vọng 1 THPT.
Kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn gồm 2 vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Vòng sơ tuyển kết thúc trước ngày 265-2016, chọn HS tham gia thi tuyển. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành lập hội đồng tuyển sinh để thực hiện sơ tuyển.
Đối với vòng thi tuyển, HS sẽ thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (điểm tính hệ số 1, thang điểm 10) và 1 môn chuyên (điểm tính
hệ số 2). Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh mỗi môn này phải thi 2 bài (1 bài không chuyên và 1 bài thi chuyên).
Riêng chuyên tiếng Anh sẽ có thêm phần thi nói. Nguyên tắc xét tuyển từ cao xuống thấp dựa vào tổng điểm (điểm bài thi bắt buộc
lớn hơn 2 điểm). Sau khi xét tuyển nguyện vọng chuyên 1 mới xét tuyển nguyện vọng chuyên 2.

Thí sinh không đậu vào Trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ được chuyển hồ sơ đến trường THPT mà HS đã đăng ký trong đơn (HS
không phải làm thêm đơn dự thi). HS và phụ huynh khi cần liên hệ với Văn phòng trường theo số điện thoại 064.3510620 (gặp cô
Yến) hoặc liên hệ với Hiệu trưởng nhà trường theo số điện thoại 0913.947.878.
Bài, ảnh: ĐÔNG TRÚC
ĐIỀU KIỆN DỰ THI
HS tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 tại tỉnh BR-VT hoặc tốt nghiệp THCS ngoài tỉnh nhưng có hộ khẩu tại tỉnh BR-VT và nằm
trong độ tuổi quy định. HS phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá
trở lên. HS đăng ký dự thi nộp đơn tại trường THCS nơi đang học hoặc nộp trực tiếp ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tại đường
3/2, phường 11, TP.Vũng Tàu. Thời gian đăng ký từ 20-4 đến 15-5-2016 (sau ngày 15-5, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng
thi chuyên). Hồ sơ gồm: Đơn xin dự thi (HS chỉ cần nộp 1 đơn dự thi ghi đầy đủ thông tin, nguyện vọng); bản sao giấy khai sinh; học
bạ THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (năm học 2015-2016); giấy xác nhận hưởng
tiêu chuẩn ưu tiên, khuyến khích (chỉ dùng khi xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập theo quy chế của Bộ GD-ĐT); 4 ảnh
3x4cm.
LỊCH THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Ngày 30-5: buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút); buổi chiều thi Toán (120 phút).
Ngày 31-5 buổi sáng thi Hóa học, tiếng Anh (120 phút), Toán, Lý, Sinh, Văn, Tin (150 phút); buổi chiều thi nói tiếng Anh (90 phút).

