NHỮNG VIỆC THÍ SINH CẦN THỰC HIỆN
KHI THAM DỰ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022
HĐ THI: THPT TÂN YÊN SỐ 1
1. Một số nhiệm vụ thí sinh thực hiện trong các buổi:
Thời gian

Đối tượng
Công việc thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Ghi chú
thực hiện
Chiều 26/7/2021: Thí sinh không phải đến trường THPT Tân Yên số 1 xem SBD và khai mạc thi. Thẻ dự thi sẽ phát vào sáng 27/7/2021.
Sáng 27/7/2021: Thí sinh đến làm thủ tục dự thi môn Ngữ văn, Tiếng anh
06h15
Thí sinh
Có mặt tại điểm thi làm - Thí sinh thi từ phòng 01 – 18: đi qua cổng chính (Cổng - Phương tiện để
thủ tục
1), để xe sau nhà A
theo phân công
- Thí sinh thi từ phòng 19 – 31: đi qua cổng nhà Đa năng của bảng phụ lục
(Cổng 2), để xe sau nhà B, C.
- Thí sinh nên tự
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại các cổng.
chuẩn bị chai
- Để các vật dụng không được phép mang vào khu vực
nước uống cá
thi tại các phòng để đồ theo quy định.
nhân (đã bóc hết
- Lên thẳng phòng thi, không qua lại giữa các phòng thi, nhãn)
giữa các tòa nhà.
6h30
Thí sinh
Vào phòng thi (chờ tại Thí sinh vào trong phòng thi, ngồi mỗi em một bàn.
trong phòng)
Không ngồi chung hoặc tiếp xúc gần.
7h00 – 7h45
Thí sinh
Nhận thẻ dự thi
- CBCT tổ chức cho học sinh tập trung dọc theo hành
lang phòng thi, đứng thành 2 hàng chẵn, lẻ theo số TT
phòng thi. Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra đối chiếu
và phát thẻ cho từng học sinh.
- Nghe phổ biến Quy chế, hướng dẫn ghi giấy thi, giấy
nháp, phiếu TLTN….
Thí sinh
Làm bài môn Ngữ văn Tại các phòng thi
8h00 – 9h30
9h30 – 9h40
Thí sinh
Nộp bài môn Ngữ văn
Tại các phòng thi
Làm bài môn Tiếng anh Tại các phòng thi
10h00 – 11h08 Thí sinh
10h45 – 10h53
Thí sinh
Nộp phiếu TLTN môn Nộp phiếu trả lời trắc nghiệm môn Tiếng anh
Tiếng anh
10h53 – 11h08
Thí sinh
Làm bài môn Tiếng anh Tại các phòng thi (phần tự luận)
11h08 – 11h15
Thí sinh
Nộp bài môn Tiếng anh Tại các phòng thi (thu phần tự luận)
Sau khi nộp bài xong học sinh lấy đồ và xe về nhà ngay, về theo đường đã đến

Chiều 27/7/2021: Nghỉ
Sáng 28/8/2021: Thi môn Toán, GDCD
6h30
Thí sinh
Có mặt tại trường

7h00 – 7h15

Thí sinh

8h00 – 9h38
8h30 – 8h38

Thí sinh
Thí sinh

8h38 – 9h38
9h38 – 9h45
10h00 – 11h00
11h00 – 11h10

Thí sinh
Thí sinh
Thí sinh
Thí sinh

Vào phòng thi

- Thí sinh thi từ phòng 01 – 18: đi qua cổng chính (Cổng
1), để xe sau nhà A
- Thí sinh thi từ phòng 19 – 31: đi qua cổng nhà Đa năng
(Cổng 2), để xe sau nhà B, C.
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại các cổng.
- Để các vật dụng không được phép mang vào khu vực
thi tại các phòng để đồ theo quy định.
- Lên thẳng phòng thi, không qua lại giữa các phòng thi,
giữa các nhà.
- Nghe phổ biến Quy chế, hướng dẫn ghi giấy thi, giấy
nháp, phiếu TLTN….
Tại phòng thi
Tại các phòng thi (nộp phiếu TLTN)

- Phương tiện để
theo phân công
của bảng phụ lục.
- Thí sinh nên tự
chuẩn bị chai
nước uống cá
nhân (đã bóc hết
nhãn)

Làm bài thi môn Toán
Nộp phiếu TLTN môn
Toán
Làm bài thi môn Toán
Tại các phòng thi, làm bài phần tự luận
Nộp bài môn Toán
Tại các phòng thi, nộp bài phần tự luận
Làm bài môn GDCD
Tại các phòng thi
Nộp bài môn GDCD
Tại các phòng thi
Sau khi nộp bài xong học sinh lấy đồ và xe về nhà ngay, về theo đường đã đến

2. Phân phòng để xe, phòng để đồ, khu vệ sinh, đi cầu thang:
TT Phòng Phòng để
Phòng để
Sử dụng NVS
Ghi chú
thi
xe
đồ
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
1 01
P3
P1, 2
NVS ngoài trời
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
2 02
P4
P1, 2
NVS ngoài trời
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
3 03
P5
P1, 2
NVS ngoài trời
Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
4
P25 NVS ngoài trời
04 P16
Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
5
P25 NVS ngoài trời
05 P17
Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
6
P25 NVS ngoài trời
06 P18
Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
7
P25 NVS ngoài trời
07 P19
Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
8
P25 NVS ngoài trời
08 P20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10
11
12
13
14
15

19
20
21
22

29
30
31

09 P21
P6
P7
P8
P10
P23
P24
16 P25
17 P34
18 P34
P35
P35
P27
P27
23 P28
24 P28
25 P29
26 P29
27 P36
28 P36
P37
P37
P38

Dự
phòng
Dự
phòng
Dự
phòng

P25 NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P1, 2
NVS ngoài trời
P25 NVS ngoài trời
P25 NVS ngoài trời
P25 NVS ngoài trời
P36, 37
NVS T3_Nhà B
P36, 37
NVS T3_Nhà B
P36, 37
NVS T3_Nhà C
P36, 37
NVS T3_Nhà C
P36, 37
NVS T3_Nhà B
P36, 37
NVS T3_Nhà B
P36, 37
NVS T3_Nhà B
P36, 37
NVS T2_Nhà B
P36, 37
NVS T2_Nhà B
P36, 37
NVS T2_Nhà B
P36, 37
NVS T2_Nhà C
P36, 37
NVS T2_Nhà C
P36, 37
NVS T2_Nhà C

Đến và về bằng CT ngoài trời nhà A (CT2)
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
Đến và về bằng cầu thang giữa nhà A (CT1)
Đến và về qua đầu nhà A, gần cổng vào
Đến và về qua đầu nhà A, gần cổng vào
Đến và về qua đầu nhà A, gần cổng vào
Đến và về qua đầu nhà A, phía CT ngoài trời
Đến và về qua đầu nhà A, phía CT ngoài trời
Đến và về qua đầu nhà A, phía CT ngoài trời
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua giữa nhà B, C và cầu thang giữa nhà C
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)
Đến và về qua đầu nhà B và CT giữa nhà B (CT3)

3. Một số lưu ý chung:
- Thí sinh xem kỹ SBD, phòng thi và sơ đồ thi, các quy định khi đến trường thi để hiện tốt.
- Thực hiện nghiêm Quy chế thi. Tuyệt đối không mang các vật dụng không được phép vào khu vực thi.
- Phụ huynh đưa con, em đến dự thi đỗ xe các các cổng trường 50m, tránh gây ùn tắc tại cổng trường và đảm bảo
công tác phòng chống dịch.
- Trong những ngày gần thi và thi, thí sinh không tiếp xúc với người ngoài gia đình, nếu trong gia đình có người
nguy cơ cao nhiễm covid-19 thì thí sinh và gia đình cần có biện pháp giữ khoảng cách trong sinh hoạt.
- Trước khi đến trường, thí sinh tự đo thân nhiệt, nếu bình thường thì đến dự thi, nếu có biểu hiện ho, sốt thì báo
ngay cho CT HĐ coi thi theo số điện thoại: 02043878407 hoặc 02043502888.
- Đeo khẩu trang 100% thời gian đi, về và ở trường. Khi vào trường phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Đi và về đúng
cổng, đúng đường, để xe, đồ, vệ sinh đúng vị trí, khu vực đã quy định. Không đi lại giữa các phòng thi, các tòa nhà. Xếp
hàng trước cửa phòng thi đúng quy định. Thí sinh nên tự chuẩn bị chai nước uống cá nhân (không có chữ viết trên chai
và xé hết nhãn mác).
- Kết thúc mỗi buổi thi, thí sinh phải rời khỏi trường và trở về nhà ngay.
Yêu cầu tất cả thí sinh dự thi tại HĐ thi THPT Tân Yên số 1 thực hiện nghiêm các quy định trên./.
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 1

