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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủy An, ngày 15 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LỚP 6 THCS
Năm học 2022 - 2023
Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 06/7/2022của UBND thị xã
Đông Triều về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học
2022-2023 (sau đây gọi là Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 06/7/2022);
Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-PGD&ĐT ngày 07/7/2022 của PGD&ĐT
Đông Triều Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 tiểu học và lớp 6 THCS năm học 20222023;
Căn cứ Hướng dẫn số 737/PGD&ĐT ngày 12/7/2022 của PGD&ĐT
Đông Triều về việc hướng dẫn tổ tổ chức tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS
năm học 2022-2023 trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến;
Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-THCSTA ngày 13/07/2022 Tuyển sinh lớp 6
năm học 2022 - 2023 của trường THCS Thủy An.
Trường THCS Thủy An thông báo tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2022
- 2023 của nhà trường cụ thể như sau:
1.Đối tượng tuyển sinh
Là học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
Học sinh trong độ tuổi theo quy định tại Điều 33, Điều lệ trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ
GD&ĐT.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Số lớp: 02
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 75 học sinh
3. Vùng tuyển sinh
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Thủy An.
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh
khác hiện đang tạm trú tại xã Thủy An.
4. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện phương thức xét tuyển
5. Hình thức đăng ký dự tuyển
5.1 Đăng ký tuyển sinh qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Sử dụng phần mềm hỗ trợ để tuyển sinh trực tuyến. Học sinh, phụ huynh
học sinh truy cập vào địa chỉ: http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/dang-ky-tuyensinh.
5.2 Đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường
Nộp hồ sơ đăng kí vào học trực tiếp tại trường THCS Thủy An.
6. Hồ sơ dự tuyển
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp Tiểu học (bản chính);
- Bản sao sổ hộ khẩu (nếu không công chứng phải có bản chính để đối
chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an thị xã/giấy
xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã, phường;
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
( Các loại hồ sơ trên đựng trong túi hồ sơ).
7. Thời gian tuyển sinh
+ Đợt 1, từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 28/7/2022;
+ Đợt 2, từ ngày 29/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022.
( Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’)
8. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Văn phòng trường THCS Thủy An.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT (b/c);
- Ban Giám hiệu nhà trường (c/đ);
- HĐ tuyển sinh (t/h);
- Đăng trên trang Website nhà trường;
- Lưu VT.
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