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PHIẾU ĐĂNG KÝ XẾP LỚP 
1. Thông báo: 

- Theo kế hoạch năm học 2020-2021, trường THPT Xuân Giang tiến hành phân luồng học sinh 
theo hai ban: Khoa học tự nhiên(KHTN) và Khoa học xã hội(KHXH). Ban KHTN học nâng cao ba 
môn: Toán – Lý – Hóa; ban KHXH học nâng cao ba môn: Toán – Văn – Anh; 
 - Học sinh đến nộp hồ sơ nhập học, nhận Phiếu đăng ký xếp lớp và đăng ký nguyện vọng theo 
một trong hai ban KHTN hoặc KHXG; 
 - Nhà trường sẽ chọn 02 lớp chọn theo ban KHTN: vào lớp 10A, 10B; và 02 lớp chọn theo ban 
KHXH: vào lớp 10C, 10D; 
 - Những học sinh không được vào lớp chọn sẽ được chia đều về các lớp theo ban đã đăng ký. 
2. Tiêu chí xét vào lớp chọn: 
- Đối với lớp ban KHTN: Điểm xét = Điểm thi tuyển sinh môn Toán  (Nếu cùng điểm sẽ xét đến tiêu 
chí phụ là kết quả thi HSG thành phố các môn văn hóa do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức, tổng điểm 
Tuyển sinh). Trên cơ sở đó, nhà trường sắp xếp từ cao đến thấp, xếp 40 học sinh có Điểm xét cao nhất 
vào lớp 10A, xếp 40 học sinh tiếp theo vào lớp 10B, còn lại sẽ chia đều về các lớp theo ban đã đăng 
ký. 
- Đối với ban KHXH: Điểm xét = Tổng điểm Tuyển sinh (Nếu cùng điểm sẽ xét đến tiêu chí phụ là 
kết quả thi HSG thành phố các môn văn hóa do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức, điểm thi môn Tiếng 
Anh). Trên cơ sở đó, nhà trường sắp xếp từ cao đến thấp, xếp 40 học sinh có Điểm xét cao nhất vào 
lớp 10C, xếp 40 học sinh tiếp theo vào lớp 10D, còn lại sẽ chia đều về các lớp theo ban đã đăng ký. 
3. Đăng ký xếp lớp: 
- Họ và tên: …………………………………. -Ngày sinh: ……………………………. 
- SBD: …………… - Điểm tuyển sinh:……. ,Toán:………..,Văn:……..,Anh:.........… 
- Đạt giải: …………. Thành phố môn:………………………. 
Đăng ký xếp vào lớp:   Ban KHTN              ;    Ban KHXH  
- Xác nhận của PHHS:…………………………………………………………………...………………. 
- Số điện thoại của PHHS: ………………………………………………………………………………. 
Ghi chú:  -  Học sinh nộp cùng Giấy xác nhận nhập học; 

- Danh sách lớp sẽ được nhà trường công bố vào ngày  20/8/2020 tại bảng tin nhà 
trường và trên website: c3xuangiang@hanoiedu.vn 
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