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Nhập học L p 10 n
học 2018– 2019
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố Đà Nẵng, Trường trung học phổ thông (THPT) Phan Châu Trinh xây dựng
Kế hoạch nhập học lớp 10, năm học 2018-2019 như sau:
1. Lịch tuyển sinh l p 10
Th i i n
Ngày 07/7 đến
08/7/2018
Ngày 11/7 đến
14/7/2018
Ngày 20/7/2018

Côn việc
- Học sinh, PH xem kế hoạch nhập học.
- Học sinh nhận phiếu đăng ký đự thi
đội tuyển HSG (nếu có nguyện vọng)
Làm thủ tục nhập học
(Theo lịch thu hồ sơ)
Kiểm tra vào đội tuyển HSG

N ư i thực hiện
- Giáo vụ
- Học sinh
- Hội đồng tuyển sinh
- Học sinh
- Hội đồng tuyển sinh
- Học sinh

2. Hồ sơ và th i i n nộp hồ sơ nhập học
a) Hồ sơ cần nộp gồm có:
+ Học bạ THCS (bản chính);
+ Bản sao giấy khai sinh (có đóng dấu của xã, phường);
+ Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS (bản chính);
+ 02 ảnh 3x4 (ảnh chụp mới chụp, không mang khăn quàng đỏ; ghi họ
tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau ảnh; bỏ ảnh vào bì nhỏ).
Ảnh chụp: + Nam mặc áo sơ mi trắng
+ N mặc áo dài trắng hoặc áo sơ mi trắng.
+ Đơn xin dự kiểm tra chọn đội tuyển HSG (nếu dự kiểm tra).
b) Thời gian nộp hồ sơ:
Từ ngày 11/7/2018 (thứ Tư) đến sán 14/7/2018 (thứ Bảy), thu theo số
thứ tự trong danh sách trúng tuyển. HS, PH xem Lịch thu hồ sơ cụ thể đính
kèm.
3. Đồn phục đi học củ học sinh:
a) Đối với Nam sinh:
- Quần Tây trắng, áo sơ mi trắng (mặc ngày thứ Hai, ngày lễ);
- Quần Tây xanh, áo sơ mi trắng (mặc các ngày còn lại);
b) Đối với N sinh:
- Áo dài trắng (có cổ và có áo lót);
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- Quần trắng (ống quần không được may bó sát).
4. Sách giáo khoa:
Học sinh học Sách giáo khoa chương trình chuẩn (Ban cơ bản).
5. iể tr chọn đội tuyển học sinh iỏi
- Ngày kiểm tra: 20/7/2018 (thứ Sáu);
- Buổi sáng: Ng văn, Toán, Sinh học (từ 08h00 đến 10h00, Học sinh có mặt lúc
07h30);
- Buổi chiều: Vật lí, Tiếng Anh, Hóa học (từ 14h00 đến16h00, Học sinh
có mặt lúc 13h30).
- Điều kiện dự kiểm tra và hướng dẫn đăng ký: theo kế hoạch chi tiết đính kèm.
Trên đây là Kế hoạch nhập học Lớp 10, năm học 2018–2019 của Trường
trung học phổ thông Phan Châu Trinh./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- HT, PHT;
- Giáo vụ;
- Thông báo;
- Lưu: VT, Hồ sơ TS.

N uyễn Qu n Hưn
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