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THÔNG BÁO 
V/v tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 

  
  Trường THCS Hòa Hiệp thông báo thời gian tuyển sinh vào lớp 6 năm học 
2018-2019 như sau: 
1. Đối tượng: 
1.1. Những học sinh tiểu học được công nhận “Đã hoàn thành chương trình tiểu học” 
1.2. Tuổi:  

- Tuổi của học sinh được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành 
kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) là: 
 - Tuổi của học sinh vào học lớp 6  là 11 tuổi.  
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp 
học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ 
vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.  
 - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao 
hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  
2. Hồ sơ dự tuyển: 
  - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp năm học 2018-2019 
(theo mẫu) có dán ảnh 3x4 
  - Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ, giấy 
chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.  
  - Bản sao khai sinh hợp lệ (khi nộp hồ sơ kèm theo bản chính để đối chiếu) 
3. Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2018 đến ngày 24 
tháng 7 năm 2018. 
4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại trường THCS Hòa Hiệp.  

Đối với học sinh 3 trường tiểu học thuộc xã Hòa Hiệp khi đi nộp hồ sơ cần 
mang theo: Giấy khai sinh (bản sao, bản chính), Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 
6 trường THCS Hòa Hiệp năm học 2018-2019 (có dán ảnh 3x4)  

Nhà trường sẽ lập danh sách xét tuyển những học sinh vào lớp 6 năm học 
2018-2019 khi có đầy đủ hồ sơ dự tuyển tại trường. Năm học 2018-2019 nhà trường 
không có chủ trương lớp chọn. 
    Mọi vấn đề chưa rõ xin liên hệ tại trường THCS Hòa Hiệp./. 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2018 - 2019  
1. Thông tin học sinh: 

- Họ và tên học sinh :………………………………..….giới tính:………..... 
- Ngày, tháng , năm sinh:……………………………dân tộc:…………….... 
- Nơi sinh:………………………………………………………………….... 
- Là học sinh lớp: ……………..Trường Tiểu Học:………………………..... 
- Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………….. 
- Địa chỉ liện hệ:…………………………………………………………….. 
- Họ tên Cha:……………………………………..Nghề nghiệp:………….... 
- Họ tên Mẹ:………………………………………Nghề nghiệp:…………... 
- Đăng ký xét tuyển vào học lớp 6 trường THCS:........................................... 

2. Kết quả năm học lớp 5 (năm học 2016 - 2017): 
- Kết quả hại mặt giáo dục:  Học lực:…………., Hạnh kiểm: …………………... 
- Điểm tổng kết cuối năm của 2 môn Toán và Tiếng Việt: 

+ Môn Tiếng Việt:………………Môn Toán: ………………………………...... 
+ Tổng cộng điểm tổng kết  2 môn Toán + Tiếng Việt: ...................................... 

Phụ huynh và học sinh ký xác nhận , nếu có gì sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
Họ tên, chữ ký của Phụ huynh              Ngày     tháng     năm 2018 

                        Học sinh ký tên 

 

 

 

Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường THCS 
- Học bạ:            hợp lệ   không hợp lệ   
- Bản sao khai sinh:           hợp lệ   không hợp lệ   
- Giấy chứng nhận HTCT:                  hợp lệ  không hợp lệ         
   ………………,ngày     tháng     năm 2018 
 Người kiểm tra hồ sơ      HIỆU TRƯỞNG  
 (Ký, ghi rõ họ và tên)              (Ký tên và đóng dấu) 
               
 
 

 
 
 
    Ảnh 3x4 


