SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KHƯƠNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021 - 2022

I. ĐIỂM CHUẨN
Nguyện vọng 1: 41.7 điểm
Nguyện vọng 2: 42.7 điểm
Nguyện vọng 3: 43.7 điểm
II. THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Xác nhận nhập học (bắt buộc): trực tuyến hoặc trực tiếp theo đường link
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn
Từ 13h30 ngày 01/7/2021 đến hết ngày 03/7/2021, học sinh có thể xác nhận nhập học
trực tuyến tại nhà và trực tiếp tại trường THPT Khương Đình.
2. Nhận hồ sơ nhập học:
Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

- Đợt 1: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 03/7/2021: Học sinh đăng ký trực tiếp tại trường,
mang đủ hồ sơ nhập học và có thể nộp luôn trong thời gian này.
- Đợt 2: Từ ngày 10/7/2021 đến 17h00 ngày 12/7/2021: Đối với những học sinh trong
danh sách trúng tuyển chưa nộp hồ sơ nhập học đợt 1.
III. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;
2. Giấy khai sinh (bản sao);
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu học sinh đã tốt
nghiệp THCS trước năm học 2020-2021) do cơ sở giáo dục cấp;
4. Học bạ THCS (bản chính);
5. HKTT (bản chứng thực) hoặc xác nhận học sinh cư trú tại địa bàn của công an cấp phường,
xã, thị trấn (bản chính, nếu có);
6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích...(nếu có);
7. Giấy xác nhận nhập học;
8. Phiếu học sinh (khai đầy đủ theo mẫu);
9. Đối với học sinh học trước 1 tuổi (sinh năm 2007) phải có giấy xác nhận của Sở GDĐT.

LƯU Ý:
1. Những học sinh trúng tuyển xem lịch nhận hồ sơ và thực hiện đúng theo lịch.
2. Học sinh đăng kí nguyện vọng học chương trình IELTS làm đơn (theo mẫu) và nộp kèm
cùng với Phiếu học sinh.
3. Học sinh đo đồng phục tại khu nhà C trường THPT Khương Đình khi đến trường nộp hồ
sơ nhập học.
4. Trước khi ghi phiếu học sinh, đề nghị học sinh và gia đình cần căn cứ năng lực học tập
và nguyện vọng của cá nhân học sinh để đăng ký vào lớp học phù hợp với khối thi Đại học
sau này.
5. Lịch tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022: Nhà trường sẽ thông
báo sau.
6. Học sinh và cha mẹ học sinh đến trường làm thủ tục nhập học cần tuân thủ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

BAN TUYỂN SINH

