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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  NĂM HỌC 2015 – 2016 
 

           
 
 

 Căn cứ Hướng dẫn số 420/SGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học  2015 – 2016, Trường 

THPT chuyên Lê Khiết thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 - 2016 bằng hình thức 

thi tuyển, cụ thể như sau: 
 

         1. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

   Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2014 -2015 có hộ khẩu thường trú  trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi, có đủ 02 điều kiện sau đây: 

 a/ Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại Khá trở lên;  

            b/ Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt  khá, giỏi.  
  

         2. Chỉ tiêu: 440 học sinh, gồm: 

   a/ Tuyển vào các lớp chuyên 350 học sinh (10 lớp), gồm: các môn chuyên Toán, Tin, Vật 

lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh. Mỗi môn một lớp 35 học sinh; riêng 

môn Toán và Tiếng Anh mỗi môn tuyển 2 lớp (70 học sinh); Lịch sử và Địa lý tuyển một lớp, mỗi 

môn 17 học sinh. 

   b/ Tuyển vào các lớp không chuyên 90 học sinh (2 lớp). 

         3. Hồ sơ dự tuyển: 

   a/  Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 

   b/  Học bạ THCS (bản chính); 

   c/  Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản chính); 

   d/  Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ); 

   e/  Thẻ dự thi có dán ảnh (Thẻ bán kèm hồ sơ). 

         4. Lịch thi 
 

NGÀY  BUỔI  MÔN THI  THỜI GIAN LÀM BÀI THI GHI CHÚ 
 

11/6/2015 
SÁNG  Ngữ văn  120 phút  

CHIỀU  Toán 120 phút  

12/6/2015 
SÁNG  Tiếng Anh 90 phút  

CHIỀU  Thi môn chuyên 150 phút  

13/6/2015 SÁNG  Thi nói Tiếng Anh 

Bắt đầu lúc 07 giờ 00 (HS thi theo 

ca). Thí sinh chuẩn bị 05 phút, thi 

nói trong 03 phút. 

 

         

 

  5. Một số điều cần lưu ý: 
 

   a/ Học sinh các lớp chuyên học tập tại trường THPT chuyên Lê Khiết được hưởng các 

chế độ học bổng, học phẩm và tiền hỗ trợ thuê nhà ở (đối với học sinh có hộ khẩu không thuộc 

địa bàn Thành phố Quảng Ngãi) và chế độ khuyến khích, ưu đãi khác của tỉnh. 



   b/ Học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết có mặt tại trường lúc 16 giờ 00 

ngày 10/6/2015 để dự lễ khai mạc kỳ thi. 

   c/ Thời gian bán và thu nhận hồ sơ từ ngày 11/5/2015 đến ngày 25/5/2015. Hồ sơ có bán tại 

trường. 

   d/ Mọi chi tiết cần biết liên hệ số điện thoại: 055 3822974, hoặc 055 3715295, tại địa chỉ 

112 Chu Văn An, Thành phố Quảng Ngãi. 
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