SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 - 2022
I. ĐIỂM CHUẨN VÀO TRƯỜNG
Nguyện vọng 1: 20 điểm

Nguyện vọng 2: 21 điểm

Nguyện vọng 3: 22 điểm

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ
Do dịch bệnh Covid – 19, học sinh trúng tuyển vào trường THPT Mỹ Đức C tiến
hành đăng ký nhập học và nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT Mỹ Đức C từ ngày

01/7/2021 – 03/7/2021.
Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 – 11h00; Chiều từ 14h30 – 17h30.
Địa điểm: Phòng học tầng 1 khu nhà B, C theo sơ đồ.
Lưu ý: Học sinh trước khi đến trường phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,
ngồi giãn cách, không tụ tập đông người đảm bảo phòng dịch Covid – 19.
III. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM:
1. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Bản chính);
2. Giấy xác nhận nhập học (nhận tại trường khi nộp hồ sơ)
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
4. Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS;
5. Bản chính học bạ THCS;
6. Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) và giấy xác nhận nơi cư trú thực tế của HS
(nếu có)
7. Giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có); giấy xác nhận học vượt lớp; vào học sớm
hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).
8. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về nhân thân đối với HS đã TN THCS.
9. Tờ khai nhập học (theo mẫu của trường);
Chú ý: Học sinh cần đến trường THCS nơi học lớp 9 để lấy toàn bộ các hồ sơ trên và
phiếu báo kết quả thi sau đó mang đến trường THPT Mỹ Đức C để nộp.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

