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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022
Thực hiện Công văn số 693/PGDĐT ngày 16/6/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Phù Cát về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022;
Trường THCS Cát Chánh thông báo việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022
cụ thể như sau:
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh
a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
b) Đối tượng dự tuyển vào lớp 6 của trường THCS Cát Chánh: là những học sinh
đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
a) Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Trường hợp người học bị mất học bạ thì phải báo cáo Trưởng phòng GD&ĐT để xem
xét, giải quyết.
b) Điều kiện dự tuyển:
- Có đủ hồ sơ hợp lệ
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( Năm 2010)
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ
tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào
tuổi của năm hoàn thành chương trình Tiểu học.
+ 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 lớp 6 ở tuổi cao hơn
ba tuổi so với tuổi quy định.
3. Thời gian tuyển sinh
- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp tại Văn phòng trường THCS Cát Chánh.
Từ ngày 25/7/2021 đến hết ngày 10/8/2021
- Để thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ y tế để phòng, chống dịch Covid-19,
trường phân lịch cụ thể như sau:
+ Thôn Phú Hậu: Từ ngày 25/7/2021 đến ngày 28/7/2021
+ Thôn Chánh Hữu: Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 31/7/2021
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+ Thôn Chánh Hội: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 04/8/2021
+ Thôn Chánh Định: Từ ngày 05/8/2021 đến ngày 08/8/2021
+ Thôn Vân Triêm: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021
* Chú ý: Cần thực hiện tốt yêu cầu 5 K của Bộ y tế để phòng, chống dịch
Covid-19.
Vậy nay Trường THCS Cát Chánh thông báo rộng rãi cho học sinh và Phụ
huynh học sinh có con em học lớp 6 trong năm học 2021-2022 được biết./.
Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PTC

- BGH trường TH Cát Chánh;
- 5 trưởng thôn;
- Trưởng Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.
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