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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh lớp 6 và tựu trường năm học 2021-2022
Căn cứ Công văn số: 385/PGDĐT, ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng
GDĐT huyện Kế Sách về việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm
học 2021-2022.
Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ thông báo đến quý cha mẹ học
sinh và các em học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 6, biết thông tin tuyển sinh và tựu
trường năm học 2021-2022 như sau:
1. Địa bàn tuyển sinh
Trường tuyển sinh trong địa bàn được phân công quản lý (xã Nhơn Mỹ).
Ngoài ra, trường còn xét tuyển đối với học sinh ở địa bàn lân cận hoặc học sinh
ngoài huyện, ngoài tỉnh nếu đủ điều kiện dự tuyển.
2. Hình thức tuyển sinh
Xét tuyển tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào học Trung học cơ sở theo
Quy chế tuyển sinh trung học.
3. Đối tương và điều kiện xét tuyển
a) Xét tuyển tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào học trung học cơ sở theo
Quy chế tuyển sinh trung học:
Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học;
Độ tuồi dự tuyển sinh vào lớp 6: từ 11 đến 13 tuổi. Học sinh nữ, học sinh là
người dân tộc thiểu số dự tuyển, được trễ hơn 1 tuổi.
b) Hồ sơ dự tuyển
- Học bạ cấp tiểu học (bản chính) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học
bạ; Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;
- Bản trích lục (bản sao) giấy khai sinh hợp lệ;
- Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẫu);
- Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng);
- Bản photo Giấy chứng nhận hộ nghèo (hoặc giấy tờ thay thế) và các hồ sơ xin
hưởng chính sách (nếu có).
Riêng học sinh lớp 5 (năm học 2020-2021) học tại trường Tiểu học Nhơn Mỹ 1
thì hồ sơ đã được chuyển đến trường THCS Nhơn Mỹ.

4. Thời gian tựu trường
Dự kiến thời gian tựu trường năm học 2021-2022 từ ngày 30/8/2021 đến ngày
04/9/2021, như sau:
- Đối với học sinh dự tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 đến đăng ký
nhập học từ ngày 30/8/2021 đến ngày 01/9/2021.
- Ngày 01/9/2021 thông báo xếp lớp tất cả các khối lớp 6, 7, 8, 9.
* Về sách giáo khoa: học sinh lớp 6 cần chuẩn bị bộ sách “Chân trời sáng tạo”
để học, riêng môn Tiếng Anh, Tin học là bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”;
Học sinh lớp 7, 8, 9 sử dụng sách giáo khoa như các năm trước;
* Tất cả mọi người đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng
ngừa Covid-19 khi ra vào trường.
Trên đây là một số nội dung thông báo có liên quan đến việc tuyển sinh lớp 6
và tựu trường năm học 2021-2022 của trường THCS Nhơn Mỹ.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Niêm yết tại trường;
- Đăng Website, thư điện tử;
- Lưu VP.

Nguyễn Cẩm Bình

