SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 150/TB-PBC

Krông Năng, ngày 06 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v kiểm tra lại, nhập học, khảo sát học sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-PBC ngày 21/5/2021 của nhà trường về việc tổ chức
kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập học năm học 2021 – 2022. Nhà trường thông báo đến toàn thể
quý bậc cha mẹ học sinh và học sinh toàn trường năm học 2021 - 2022 thực hiện các nội
dung như sau:
1. Kiểm tra lại năm học 2020 - 2021
- Thời gian: Thứ Ba, ngày 10/8/2021.
- Lịch kiểm tra cụ thể như sau:
STT

Môn/Khối

Thời gian làm bài

Phòng kiểm
tra

Hình
thức

Số
lượng

1

Ngữ văn 10 + 11

60 phút (7g30’-8g30’)

12A9, 12A10

Tự luận

38

2

- Lịch sử 10 + 11
- Vật lý 10

45 phút (8g50’-9g35’)

12A10

Tự luận

07

3

- Địa lý 10 + 11
- Tiếng Anh 10

45 phút (9g55’-10g40’)

12A10

Tự luận

12

4

Toán 10

60 phút (13g45’-14g45’)

12A9, 12A10

Tự luận

40

5

- Toán 11

60 phút (15g00’-16g00’)

12A10

Tự luận

9

6

- Hóa học 10 + 11
- Sinh học 10 + 11

45 phút (16g15’-17g00’)

12A10

Tự luận

6

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường không tổ chức ôn
tập tập trung tại trường, các em học sinh chủ động ôn tập nội dung kiến thức trong chương
trình.
- Học sinh xem số báo danh, danh sách phòng kiểm tra vào ngày 09/8/2021.
- Trước ngày 23/8/2021 nhà trường thông báo kết quả xét lên lớp sau khi kiểm tra lại.
2. Làm thủ tục nhập học cho học sinh khối 10, 11 và 12
- Lịch làm thủ tục nhập học:
STT

1

Đối tượng học sinh

Thời gian

Ghi chú

HS điểm xét tuyển từ 38 - 40

Sáng, ngày 18/8/2021

SL 64 HS

Khối HS điểm xét tuyển từ 36 - 37
10 HS điểm xét tuyển từ 32 - 35

Chiều, ngày 18/8/2021

SL 119 HS

Sáng, ngày 19/8/2021

SL 78 HS

HS điểm xét tuyển từ 29 - 31

Chiều, ngày 19/8/2021

SL 67 HS

1

Đối tượng học sinh

Thời gian

Ghi chú

HS điểm xét tuyển: 28

Sáng, ngày 20/8/2021

SL 63 HS

HS điểm xét tuyển từ 26 - 27

Chiều, ngày 20/8/2021

SL 63 HS

Lớp 10A1 đến 10A3 (2020-2021)

Sáng, ngày 23/8/2021

Khối Lớp 10A4 đến 10A6 (2020-2021)
11 Lớp 10A7 đến 10A9 (2020-2021)

Chiều, ngày 23/8/2021

STT

2

3

Lớp 10A10 đến 10A12 (2020-2021)

Chiều, ngày 24/8/2021

Lớp 11A1 đến 11A3 (2020-2021)

Sáng, ngày 25/8/2021

Khối Lớp 11A4 đến 11A6 (2020-2021)
12 Lớp 11A7 đến 11A9 (2020-2021)

Chiều, ngày 25/8/2021

Lớp 11A10, 11A11(2020-2021)
HS thuộc diện lưu ban

4

Sáng, ngày 24/8/2021

Sáng, ngày 26/8/2021
Chiều, ngày 26/8/2021
Chiều, ngày 26/8/2021

- Cha mẹ học sinh và học sinh khi đến trường làm thủ tục nhập học cần chuẩn bị các
nội dung sau:
+ Đơn xin nhập học (nhà trường phát đơn theo mẫu, học sinh cần tham khảo, tư vấn
chọn tổ hợp phân hóa KHTN hoặc KHXH; chương trình Tiếng Anh 7 năm hoặc 10 năm).
+ Đơn xin học thêm (nhà trường phát đơn theo mẫu, học sinh cần cân nhắc, lựa chọn
các môn học thêm, số tiết/môn cho phù hợp với nhu cầu).
+ Bản cam kết chấp hành nội quy nhà trường, chấp hành an toàn giao thông, phòng
chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội… (nhà trường phát mẫu bản cam kết).
+ Đăng ký mua áo sơ mi đồng phục, áo khoác, quần áo thể dục, thẻ học sinh hoặc tự
may theo mẫu.
+ Nộp học phí công lập 04 tháng 9-12/2021: 40.000đ/tháng  4 tháng = 160.000 đồng.
+ Mua bảo hiểm thân thể (tự nguyện, nhà trường khuyến khích cha mẹ học sinh mua
cho con em mình).
- Nhà trường chưa tổ chức thu học phí học thêm, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp
khác theo quy định.
- Quy trình nhập học:
+ Bước 1: Nhận đơn xin nhập học, đơn xin học thêm, bản cam kết; Nộp học phí
công lập, tiền mua đồng phục, thẻ học sinh; Nhận biên lai.
+ Bước 2: Tư vấn chọn tổ hợp môn học, chương trình Tiếng Anh, học thêm; Nộp
đơn nhập học, đơn học thêm, bản cam kết;
+ Bước 3: Đo, mua đồng phục, bảo hiểm thân thể (nếu có nhu cầu).
3. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022
- Môn khảo sát: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
- Nội dung: Kiến thức trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9.
- Thời gian: ngày 21/8/2021.
- Lịch khảo sát cụ thể như sau:
STT

Môn

Hình thức

Thời gian
2

Ghi chú

1

Ngữ văn

Tự luận

90 phút (7g30’ – 9g00’)

2

Tiếng Anh

Tự luận và Trắc nghiệm

60 phút (9g30’ – 10g30’)

3

Toán

Tự luận

90 phút (14g00’ – 15g30’)

- Học sinh lớp 10 xem danh sách phòng kiểm tra và sơ đồ từ ngày 18/8/2021.
- Căn cứ vào kết quả khảo sát và đăng ký nhập học của học sinh để nhà trường xếp lớp
theo phân hóa KHTN, KHXH và chương trình Tiếng Anh 7 năm, 10 năm.
Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp 10 và 11 năm học 2020-2021 thông báo lịch kiểm
tra lại, lịch nhập học và các nội dung liên quan cần chuẩn bị cho học sinh lớp mình; Quý
bậc cha mẹ học sinh, học sinh trong toàn trường căn cứ thông báo để thực hiện. Căn cứ
vào tình hình tại địa phương và hướng dẫn của cấp trên, nhà trường có thể điều chỉnh thời
gian làm việc cho phù hợp. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh khi đến
trường yêu cầu thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Lãnh đạo;
- Các tổ (qua email nội bộ), cá nhân (nhóm Zalo);
- Niêm yết thông báo, fanpage nhà trường;
- Lưu VT.
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