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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 450 học sinh (10 lớp) 

II. ĐIỂM CHUẨN:   

Nguyện vọng NV1 NV2 NV3 

Điểm 28.75 điểm 29.75 điểm 30.75 iểm 

III. LỊCH TUYỂN SINH: 

1. Công bố điểm chuẩn và danh sách kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10: 11h00 ngày 10/7/2022. 

2. Xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp: Từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến 17h30 ngày 

12/7/2022. 

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30 

3. Quy trình nộp hồ sơ: 

- Xem thông tin tuyển sinh tại bảng tin sân trường; 

- Chuẩn bị hồ sơ tại phòng học khu nhà B, tại lớp 12A; 12B; 12C; 12D; 

- Xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại phòng Hội đồng nhà trường. 

Lưu ý:  

- Để thuận lợi cho công tác tuyển sinh, việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ sẽ tập trung 

vào các ngày 10-12/7/2022. 

- HS, PHHS đến trường nhập học thực hiện theo đúng hướng dẫn và đảm bảo quy định 

phòng chống dịch Covid-19. 

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC 

1. Giấy khai sinh (bản sao); 

2.  Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc Giấy chứng nhập tốt nghiệp THCS tạm 

thời (đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022); 

3. Học bạ (bản chính); 

4. Bản chứng thực Sổ hộ khẩu  hoặc Giấy xác nhận về thông tin cư trú trong đó HS hoặc 

bố, mẹ của HS được xác nhận nơi cư trú tại Hà Nội (kèm theo bản chính để đối chiếu); 

5. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT; 

6. Phiếu đăng ký nguyện vọng chia lớp theo tổ hợp 

7. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên; cho phép được học vượt lớp, học sớm hoặc muộn so với 

quy định chung ở cấp học dưới (nếu có); 

8. Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc 

vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (thí sinh tự do); 

Chú ý: 

- Các loại giấy tời trên phải khớp về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh; 
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- Hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự các mục trên để thuận tiện cho việc kiểm tra và hồ sơ cho 

vào túi hồ sơ (túi giấy) có ghi đầy đủ thông tin tại trang bìa; 

V. TẬP TRUNG HỌC SINH 

- 13h30 ngày 10/7/2022 (Chủ nhật), họp PHHS và HS khối 10. Sau khi họp PH và HS nhận 

đăng ký nguyện vọng chia lớp theo tổ hợp theo mẫu; 

- 07h15 ngày 19/7/2022 (thứ Ba): Tập trung học sinh nhận lớp. 

VI. BIÊN CHẾ LỚP: 

1. Tổ hợp: 

Ban Môn học bắt buộc Môn học lựa chọn 

KHTN 

Toán, Anh, Văn, Thể 

dục, QPAN, GD địa 

phương và Trải nghiệp 

hướng nghiệp 

Lý, Hóa, Sinh; 02 môn còn lại sẽ được lựa chọn 

cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

KHXH 

Toán, Anh, Văn, Thể 

dục, QPAN, GD địa 

phương và Trải nghiệp 

hướng nghiệp. 

Sử, Địa, KT-PL; 02 môn còn lại sẽ được lựa chọn 

cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

 

Lưu ý: Ngoài các môn học bắt buộc và lựa chọn ở trên thì mỗi lớp sẽ được học thêm 3 tiết 

chuyên đề học tập thuộc 3 môn học theo điều kiện của nhà trường 

2. Trong mỗi nhóm lớp có lớp chất cao (tùy thuộc vào điểm thi tuyển, điểm ưu tiên do thi 

học sinh giỏi môn văn hóa cấp Thành phố, huyện. 

- Lớp chất lượng cao thuộc Ban KHTN căn cứ vào điểm Tuyển sinh môn Toán + điểm ưu 

tiên (đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, huyện các môn thuộc KHTN); 

- Lớp chất lượng cao thuộc Ban KHXH căn cứ vào Tổng điểm tuyển sinh + điểm ưu tiên 

(đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, huyện các môn thuộc KHXH); 

- Mỗi ban nhà trường chọn ra 02 lớp chất lượng cao, các lớp còn lại được chia đều đảm bảo 

nguyện vọng, cân bằng về học lực, giới và vùng miền. 

3. Học sinh không nộp đăng ký xét nguyện vọng sẽ được nhà trường xếp ngẫu nhiên vào 

các lớp. 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
 


