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THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022
1. Về tuyển sinh lớp 10:
- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 theo danh sách công bố của Sở
Giáo dục và Đào tạo ngày 23/8/2021 sẽ xác nhận nhập học theo đường link ……..từ ngày
…./8/2021 đến ngày ……/8/2021.
- Học sinh đăng ký để xếp lớp- PH và HS suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký
+ Đăng ký học Bán trú.( Có kế hoạch riêng)
+ Đăng ký học Anh Văn với người nước ngoài (2 tiêt/ tuần; Học phí 200.000 đ/
tháng, Học lớp 10 và 11)
+ Đăng ký học Tin học quốc tế MOS. Học 2 năm lớp 10 và 11. Thi lấy 03
chứng chỉ: MOS POWERPOIN, MOS WORD, MOS EXCEL (2 tiết /tuần, Học phí 100.000
đ/ tháng, lệ phí thi từ 650.000đ đến 800.000 đ/ chứng chỉ- tính theo tiền USD . Trường tạm
thu lệ phí 150.000 đ/ tháng); Bình quân thu 250.000 đ/ tháng. Lệ phí thi thu đủ. (Tin học
MOS có kế hoạch riêng)
- Lưu ý: Hoạt động Bán trú , AV người nước ngoài, Tin học quốc tế MOS chỉ tiến
hành khi học trực tiếp. Nhưng PH và HS phải đăng ký trước để xếp lớp.
2. Sách giáo khoa cho năm học mới:
- Nhà trường hỗ trợ mua sách giáo khoa và phát tận nhà cho học sinh theo đường bưu
điện. Học sinh có nhu cầu đăng ký theo đường link của trường.
- Thời gian đăng ký: Từ 23/8/2021 đến 27/8/2021.
- Học sinh thanh toán tiền sách giáo khoa và phí vận chuyển cho Bưu tá giao sách với
số tiền cụ thể như sau
+ Sách giáo khoa lớp 10: 194,000 đồng (bao gồm 164,000 đồng tiền 01 bộ sách và
30,000 đồng tiền phí vận chuyển).
+ Sách giáo khoa lớp 11: 199,000 đồng (bao gồm 169,000 đồng tiền 01 bộ sách và
30,000 đồng phí vận chuyển).
+ Sách giáo khoa lớp 12: 210,000 đồng (bao gồm 180,000 đồng tiền 01 bộ sách và
30,000 đồng phí vận chuyển).
3. Ngày tựu trường (online): 01/9/2021
- Học sinh xem danh sách lớp, danh sách giáo viên chủ nhiệm. Kết bạn với giáo viên
chủ nhiệm qua Zalo, Facebook hoặc số điện thoại trực tiếp để nắm thông tin của lớp, của
trường.

4. Ngày bắt đầu học
- Ngày 03/9/2021: Lúc 7 giờ 30, học sinh sinh hoạt trực tuyến với giáo viên chủ nhiệm
(tài khoản sinh hoạt trực tuyến giáo viên sẽ cung cấp theo group lớp); Xem thời khóa biểu
trên website của trường hoặc giáo viên chủ nhiệm cung cấp.
- Từ ngày 06/9/2021: Học sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu
5. Quy định trong thời gian học tập qua internet
- Học sinh vào lớp đúng giờ (theo thời khóa biểu và tài khoản giáo viên cung cấp);
- Không được cung cấp tài khoản cho người khác không phải là thành viên của lớp;
- Ăn mặc lịch sự; thái độ lễ phép khi trao đổi với giáo viên.
- Vắng học phải có xin phép.
- Chuẩn bị đầy đủ bài theo yêu cầu của giáo viên bộ môn.
- Trong thời gian học qua internet, nhà trường vẫn quản lý theo dõi việc học của học
sinh và tính điểm hạnh kiểm là cơ sở để xét hạnh kiểm, lên lớp ở lại của học sinh cuối học
kỳ, năm học.
6. Quy định khi học trực tiếp tại trường (khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh được trở lại trường học tập):
6.1 Học sinh chấp hành đầy đủ các quy định của trường về giờ giấc, nề nếp, tác phong,
trang phục, phòng chống dịch…..được quy định trong nội quy của nhà trường.
6.2. Trang phục học sinh mua tại trường (sẽ thông báo thời gian cụ thể)
- Đối với Nam sinh: Áo đồng phục sơ mi trắng tay ngắn; Quần tây dài màu xanh dương
đậm. Mang giày thể thao hoặc sandal, không được mang dép lê đi học.
- Đối với Nữ sinh:
+ Ngày Thứ hai, Thứ năm và các ngày Lễ : Bộ áo dài màu trắng, may theo kiểu truyền
thống: có cổ; tay dài; độ dày vừa phải, không quá mỏng; nội y màu trắng, có áo lá.
+ Các ngày còn lại trong tuần: Áo và váy đồng phục theo quy định.
+ Mang giày thể thao, giày bít hoặc sandal, không được mang dép đi học.
7. Lưu ý:
- Học sinh có thể xem thêm các thông tin liên quan đến nội quy học sinh, quy định về
Bán trú, thông tin môn học Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học MOS trên website của
trường hoặc liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm để biết thêm chi tiết.
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