SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƢƠNG
TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày
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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Hồng Quang
năm học 2018 - 2019
- Căn cứ Kế hoạch số 453/KH-SGSĐT ngày 07/5/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Hải Dƣơng về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019;
- Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-SGDĐT ngày 02/5/2018 của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019,
Trƣờng THPT Hồng Quang thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2018-2019 nhƣ sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
12 lớp x 42 học sinh/lớp = 504 học sinh
2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
3. Thời gian thi
Tổ chức thi một đợt vào các ngày 04, 05 tháng 6 năm 2018.
4. Môn thi và hệ số điểm bài thi
- Học sinh đủ điều kiện dự tuyển phải làm đủ 3 bài viết: Ngữ văn, Toán và môn Tiếng
Anh.
- Hệ số điểm bài thi: Ngữ văn, Toán hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1. Điểm xét tuyển là
tổng số điểm của 3 bài thi đã tính theo hệ số (với điều kiện không có bài thi nào bị từ điểm 1
trở xuống) và điểm ƣu tiên, khuyến khích (nếu có).
5. Thời gian đăng ký dự thi; lịch thi; công bố kết quả; phúc khảo bài thi
5.1. Đăng kí dự thi
- Từ 7h 30 phút ngày 15/5/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/5/2018 phát hành đơn
dự thi và tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi.
- Thời gian làm việc:
+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến16 giờ 30 phút
(Không làm việc ngày Chủ nhật)
5.2. Xem số báo danh, phòng thi, khai mạc kì thi
- 15h ngày 29/5/2018: Thí sinh đến xem số báo danh, phòng thi; đề nghị chỉnh sửa
sai sót (nếu có)
- 15 giờ 00 phút ngày 03/6/2018 thí sinh có mặt tại trƣờng để xem lại số báo danh,
thực tế phòng thi và dự lễ khai mạc kỳ thi. (Yêu cầu tất cả thí sinh có mặt đúng giờ, ăn mặc
chỉnh tề, không mặc quần lửng, đi dép lê)
5.3. Lịch thi
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Ngày

04/6/2018

05/6/2018

Buổi sáng
Thi môn: Ngữ văn
7h30: Mở bì đề thi
7h55: Giao đề cho thí sinh
8h00: Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài: 120 phút

Buổi chiều
Thi môn: Toán
13h30: Mở bì đề thi
13h55: Giao đề cho thí sinh
14h00: Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài: 120 phút

Thi môn: Tiếng Anh
7h30: Mở bì đề thi
7h55: Giao đề cho thí sinh
8h00: Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài: 60 phút

5.4. Công bố kết quả thi; phúc khảo bài thi:
- Ngày 15/6/2018: Thí sinh xem kết quả thi, điểm chuẩn vào trƣờng.
- Nhận đơn phúc khảo (theo mẫu) nếu có nhu cầu.
6. Đối tượng dự thi
Học sinh tốt nghiệp THCS chƣơng trình giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng
xuyên có hộ khẩu thƣờng trú tại Hải Dƣơng, độ tuổi: Từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2001;
2002; 2003); Đối với những học sinh đƣợc học vƣợt lớp ở cấp học trƣớc thì tuổi đƣợc giảm
theo quy định.
7. Đăng kí dự thi và hồ sơ thi
7.1. Đăng ký dự thi
Mỗi học sinh đƣợc đăng ký hai nguyện vọng
- Nguyện vọng 1: Dự thi vào trƣờng THPT Hồng Quang
- Nguyện vọng 2: Đăng kí xét tuyển vào trƣờng THPT tƣ thục nếu không trúng tuyển.
7.2. Hồ sơ dự thi
- Đơn xin dự thi : 01 bản (mẫu đơn do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, đƣợc dùng
thay cho thẻ dự thi) có dán ảnh 4 x 6.
- Học bạ THCS (bản chính).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Hiệu trƣởng trƣờng THCS cấp (nếu tốt
nghiệp năm 2018), bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt
nghiệp các năm trƣớc).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, giấy chứng nhận Nghề phổ thông do cơ quan có
thẩm quyền cấp (nếu có).
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật do UBND xã, phƣờng, thị trấn cấp (đối
với những thí sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trƣớc)
Lưu ý:
Các loại giấy chứng nhận xét tuyển thẳng, chứng nhận chế độ ƣu tiên, khuyến khích
nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét tuyển thẳng, hƣởng ƣu tiên và cộng điểm
khuyến khích.
8. Tuyển thẳng; chế độ ưu tiên; khuyến khích
8.1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây
a) Học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú;
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b) Học sinh là ngƣời dân tộc rất ít ngƣời;
c) Học sinh khuyết tật (có hồ sơ theo dõi từ lớp 6);
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế (cả giải cá nhân và đồng đội) về văn hóa;
văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung
học do ngành giáo dục đào tạo tổ chức.
8.2. Chế độ ưu tiên
a) Cộng 3,0 điểm cho một trong các đối tƣợng:
- Con liệt sĩ;
- Con thƣơng binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của ngƣời đƣợc cấp “Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh
mà ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh bị suy giảm
khả năng lao động 81% trở lên”;
- Con của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Con của ngƣời hoạt động cách mạng trƣớc ngày 01/01/1945;
- Con của ngƣời hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945.
b) Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tƣợng:
- Con của Anh hùng lực lƣợng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ
Việt Nam anh hùng;
- Con thƣơng binh mất sức lao động dƣới 81%;
- Con bệnh binh mất sức lao động dƣới 81%;
- Con của ngƣời đƣợc cấp “Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh
mà ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh bị suy giảm
khả năng lao động dƣới 81%”.
c) Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tƣợng:
- Ngƣời có cha hoặc mẹ là ngƣời dân tộc thiểu số;
- Ngƣời dân tộc thiểu số;
- Ngƣời học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn.
8.3. Chế độ khuyến khích
Học sinh đƣợc cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở giáo dục và đào tạo
tổ chức ở cấp trung học cơ sở:
- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;
- Loại khá: cộng 1,0 điểm;
- Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
Nơi nhận:
- Website: thpthongquang.edu.vn;
- BGH;
- Thí sinh đăng kí dự thi;
- Lƣu: VT, giáo vụ.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thanh Lam
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