Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Lạng
Giang số 2
Nhà trường xin thông báo lịch làm việc của kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 tới các em
học sinh lớp 9, các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn để tiện theo dõi.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017
- Tuyển 14 lớp Hệ quốc lập (588 học sinh);
- Phân ban xếp lớp: Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh ở THCS và kết quả điểm thi vào trường, nguyện
vọng của học sinh; Nhà trường dự kiến xếp lớp học theo tự chọn nâng cao và tự chọn bám sát chương trình
chuẩn, đảm bào kiến thức cho học sinh sau 3 năm học dự thi kỳ thi THPT quốc gia.
2. Hồ sơ thi gồm có:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh, có dán ảnh vào phiếu trước khi nộp;
Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng (NV) thì lấy số phiếu tương ứng với số nguyện vọng;
VD: Thí sinh có NV2, có NV vào trường PTDTNT và THPT Chuyên thì sử dụng 04 phiếu
+ 02 phiếu (NV1 và NV2) nộp tại trường đăng ký NV1;
+ 01 phiếu nộp tại trường PTDTNT;
+ 01 phiếu nộp tại trường THPT Chuyên.
- Giấy khai sinh (bản photocopy);
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photocopy);
- Giấy chứng nhận do UBND xã/phường/thị trấn (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những
năm trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi
phạm pháp luật;

- 01 ảnh 4x6 cm (kiểu chứng minh thư nhân dân) được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá
06 tháng, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, trường THCS để dán ảnh vào thẻ dự thi;
3. Lịch làm việc trong kỳ thi và lệ phí thi:

a. Lệ phí thi: 80 000 đồng/thí sinh;
b. Lịch làm việc của Nhà trường:

- 7h00 ngày 15/5/2016 (Chủ nhật): Tập trung học sinh lớp 9 của các trường THCS hướng dẫn làm hồ sơ
đăng ký dự thi tại trường THPT Lạng Giang số 2;
- Từ ngày 21/5/2016 đến 16h30 ngày 27/5/2016: Thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh;
- 15h00 ngày 07/6/2016: Tập trung thí sinh dự thi đối chiếu dữ liệu tuyển sinh và tổ chức Khai mạc kỳ thi;
- Ngày 08 và 09/6/2016: Tổ chức thi theo lịch
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- 14h00 ngày 18/6/2016: Công bố điểm thi trên Website của Sở GD&ĐT Bắc Giang;
- Từ ngày 19/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016: Nhận đơn xin phúc khảo bài thi;
- Ngày 28/6/2016: Sở công bố dự kiến điểm chuẩn vào các trường công lập;
- 15h00 ngày 29/6/2016: Công bố danh sách trúng tuyển (chính thức);
- Nhập học từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2016: Thí sinh đến nhập học phải nộp đủ các loại hồ sơ gốc để
Nhà trường đối chiếu với thông tin đã đăng ký dự thi, bao gồm:
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính);
+ Học bạ hoặc Kế hoạch GDCN (đối với học sinh khuyết tật) cấp THCS (bản chính);
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản chính);
Tác giả bài viết: Ban tuyển sinh

