SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 1

Số:

/TB-THPTTY1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Yên, ngày tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Danh sách trúng tuyển và thời gian nhận hồ sơ nhập học lớp 10,
trường THPT Tân Yên số 1, năm học 2021 - 2022
Thực hiện công văn số 409/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tuyển và tuyển sinh năm
2021; Kế hoạch số 29/KH-THPTTY1 ngày 16/4/2021 của trường THPT Tân Yên số 1
về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022; Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học
2021 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang.
Trường THPT Tân Yên số 1 thông báo:
1. Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Tân Yên số 1 năm học 20212022
Danh sách trúng tuyển được đăng tải tại website nhà trường tại địa chỉ:
http://thpttanyen1.bacgiang.edu.vn và được dán tại bảng tin nhà trường.
2. Nhà trường tổ chức các lớp học theo ban:
- Cơ bản A (khối A): Học thêm Toán, Lý, Hoá. Học sinh học khối này sẽ định hướng
thi, xét tuyển sinh ĐH khối A.
- Cơ bản A1 (khối A1): Học thêm Toán, Lý, Anh. Học sinh học khối này sẽ định
hướng thi, xét tuyển sinh ĐH khối A1.
- Cơ bản B (khối B): Học thêm Toán, Hoá, Sinh. Học sinh học khối này sẽ định
hướng thi, xét tuyển sinh ĐH khối B.
- Cơ bản C (khối C): Học thêm Văn, Sử, Địa. Học sinh học khối này sẽ định hướng
thi, xét tuyển sinh ĐH khối C.
- Cơ bản D (khối D): Học thêm Toán, Văn, Anh. Học sinh học khối này sẽ định
hướng thi, xét tuyển sinh ĐH khối D.
- Cơ bản D07 (khối D07): Học thêm Toán, Hoá, Anh. Học sinh học khối này sẽ định
hướng thi, xét tuyển sinh ĐH khối D07.
3. Đăng ký học theo ban:
- Căn cứ năng lực học tập, sở thích của bản thân, định hướng của gia đình, tư vấn
của anh chị, cha mẹ, học sinh đăng ký học theo các ban trên.
- Học sinh không đăng ký học các ban trên, nhà trường sẽ xếp vào học ban D. Một
ban nào đó không đủ lớp, nhà trường sẽ ghép các ban sao cho việc học của học sinh
được thuận lợi nhất.
- Trong 3 năm, học sinh được chuyển ban học 01 lần.
- Hình thức đăng ký:
+ Đăng ký trực tuyến: Hạn đăng ký trực tuyến xong trước 17h00 ngày 24/8/2021.

Học sinh trường nào thì chọn Click vào link tương ứng và gõ vào nguyện vọng phân
ban tương ứng:
- THCS Ngọc Thiện: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lif8fEzzsZYOqVukvzgayzHypTts46uFl9w7-IOXT4/edit?usp=sharing
- THCS Việt Lập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dePxQjdfi7KrzzH1Z7oWUu1XgeXtSR
gC9We224qZ1DM/edit?usp=sharing
- THCS An Dương:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12fsC4iDl2bznzqpQevITVrCAB_ASXU
g3snEGiwRVPmw/edit?usp=sharing
- THCS Ngọc Vân:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKqRjNhoDO7zfxr4qMwCnDj7RXFM
Qeob7W18vZGqynA/edit?usp=sharing
- THCS Cao Xá:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IA2s4ZC84gliD6SpXg754bUGZBjDSSHJYK5qc3ly5U/edit?usp=sharing
- THCS Liên Chung:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zmWUZvDri5oQfG8gZUgHFW5YXwu
YAYDZn3JJmkEn3_s/edit?usp=sharing
- THCS Hợp Đức: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NeVqBa9cKlLn6IhwwGP_YQebHHgu86SKAkis-8Uoo0/edit?usp=sharing
- THCS Phúc Hoà: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q05t-asbHlq_C6nlTWoyI0NEhxUM0WdsU8Rj3ZQkXA/edit?usp=sharing
- THCS Tân trung:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_66uZLT1bdmn_ZvvDvrX4jGmrkxuOeNsgaJSIZ0sY/edit?usp=sharing
- THCS Liên sơn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RWs_yp7vrp_YjpWggNfZLrkfNuWGPMzETuhjrHaTQ/edit?usp=sharing
- THCS TT Nhã Nam, THCS Lan Giới, THCS Lam cốt, THCS Song Vân,
THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Thân Nhân Trung:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aW3BpL8qLTzFIGLgmlytCufXABmK
ktnVI7xGY-kk5Dw/edit?usp=sharing
- THCS Ngọc Châu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18UJHr7SFHVZdSOftK7M1a84mjcAFj
moPo1EksheKRTw/edit?usp=sharing
- THCS Quế Nham:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19m92eLAPCo1CusT6mYx67pcOPML7
hPjt-jjWwYSFH9E/edit?usp=sharing
- THCS Ngọc Lý:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pq0lRozrO2f1bpdV4WygpHa83wrObQ
DV7NCWA03EZ8A/edit?usp=sharing

- THCS Cao Thượng:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16jsmd4AsBnLlx5_xD0XdTrduCNiYqW
Oi2AxTDNQ4JFo/edit?usp=sharing
- THCS TT Cao Thượng:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19IuaoOBLJ721cMLsJM3E1JqQmsKsg0
h11ZhVB4BQH4M/edit?usp=sharing
- THCS Nghĩa Trung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qY3IXgqJCAP1A9IY6f12bsCYOYk8NjVLc0omV2LO90/edit?usp=sharing
+ Đăng ký bằng phiếu: Học sinh đăng ký ban học mẫu đơn gửi kèm theo, có chữ ký
của cha (mẹ). Nộp cho nhà trường theo lịch gửi kèm theo.
+ Học sinh phải đăng ký cả 2 hình thức. Việc đăng ký là cơ sở để xác nhận học sinh
có nhập học. Học sinh không nhập học, nhà trường sẽ báo cáo Sở GD&ĐT vào ngày
26/8/2021.
- Giấy tờ nộp theo đơn phân ban: học sinh nộp kèm theo bản photo giấy chứng
nhận đạt giải HSG VH các cấp, đạt giải KHKT, Sáng tạo TTN nhi đồng các cấp.
- Địa điểm nộp đơn phân ban: Phòng văn thư trường THPT Tân Yên số 1.
- Học sinh đến nộp đơn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid19.
4. Nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022
- Sau khi đã có danh sách phân lớp, học sinh nộp hồ sơ nhập học cho GVCN lớp:
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản
chính);
+ Học bạ hoặc kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp THCS;
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photo, công
chứng).
Trường THPT Tân Yên số 1 kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS trên địa
bàn huyện Tân Yên thông báo tới học sinh của trường mình để các em biết và thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để c/đ);
- Hội đồng tuyển sinh của trường (để t/h);
- Các trường THCS địa bàn huyện Tân Yên (p/h);
- Lưu: CM, VT.
Bản điện tử:
- Website trường,
- Hòm thư điện tử các trường THCS.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hùng Cường

LỊCH NỘP ĐƠN XIN HỌC PHÂN BAN
LỚP 10, NĂM HỌC 2021 – 2022
1. Địa điểm: Phòng Văn thư, trường THPT Tân Yên số 1
2. Lịch cụ thể:
Ngày

Thời gian

Nhận đơn học sinh các trường THCS

23/8/2021

8h00-9h00
9h30-10h30
14h15-15h15
15h30-16h30
8h00-9h00
9h30-10h30

THCS Nghĩa Trung, Cao Xá
THCS Quế Nham, Việt Lập Liên Chung
THCS NGọc lý, Ngọc Thiện
THCS Hợp Đức, Phúc Hoà, Tân trung
THCS TT Cao Thượng, An Dương
THCS Cao Thượng, Ngọc Vân, Song
Vân, Lan Giới, Lam Cốt
THCS Ngọc Châu, Liên Sơn
THCS còn lại

TT

1
2
3
4
5
6
7
8

24/8/2021

14h15-15h15
15h30-16h30

Ghi chú

