TƯ VẤN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP HỌC
CHO CMHS VÀ HỌC SINH LỚP 10
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG PHÁP SONG NGỮ ( FIEF)
NĂM HỌC: 2021-2022
Chào mừng các em học sinh đã trúng tuyển vào học lớp 10, chương trình tiếng
Pháp song ngữ (FIEF) ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Do tình hình dịch Covid 19 và thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg nên
chúng tôi không thể tổ chức tư vấn tập trung cho CMHS và các em học sinh trước khi
làm hồ sơ nhập học. Vì vậy CMHS và HS đọc kỹ các thông tin này trước khi đăng ký
nhập học trực tuyến và nộp lại nhà trường từ 17/8/2021 đến thứ năm, ngày 19/8/2021.
Rất mong quý vị phụ huynh, học sinh thông cảm.
1. Trường học 2 buổi/ngày
- Sáng: 5 tiết, chiều 3 hoặc 4 tiết, học từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Học sinh lớp FIEF
học 2 chương trình:
+/ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (FIEF): Học môn Toán Pháp, Tiếng Pháp.
+/ Chương trình lớp 10 phổ thông đầy đủ các môn học theo Quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngoài học chính khóa, học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng
học sinh giỏi, sinh hoạt Câu lạc bộ (nhiếp ảnh, STEM, NCKH, bóng rổ, văn nghệ, báo
chí...), CLB ngoại ngữ ( tiếng Pháp, tiếng Hàn), hoạt động phong trào của Đoàn thanh
niên.
2. Bán trú:
- Số lượng chỗ bán trú có hạn vì điều kiện CSVC không đáp ứng đủ nhu cầu của
học sinh, không có máy lạnh. Do lớp FIEF có số tiết trong tuần nhiều nên ưu tiên chỗ
bán trú, CMHS có nguyện vọng đăng ký bán trú cho con em mình thì viết đơn có đầy đủ
thông tin (theo mẫu đính kèm) và chèn file đăng ký này vào đường link. (nhà trường sẽ
không giải quyết chỗ bán trú sau thời gian đăng ký)
3. Nội quy- nền nếp: xem kỹ nội quy trường để thực hiện
Lưu ý: */ Thời gian vào học sớm:
- Sáng 6h40 học tiết 1, tiết 5 kết thúc lúc 11h10
- Chiều 13h30 học tiết 1.
*/ Đồng phục:

- Học sinh nữ: Mặc áo dài (bên trong có áo lá) vào ngày thứ 2, thứ 4 và các ngày
lễ, (sẽ gia hạn thời gian để phụ huynh chuẩn bị cho HS nữ khi hết dịch), các ngày còn lại
mặc đồng phục Minh Khai, học thể dục và an ninh quốc phòng mặc đồng phục thể dục.
- Học sinh nam: Mặc đồng phục theo quy định.
(CMHS đăng ký đồng phục trực tuyến trên website của nhà trường tại chuyên mục
“Thông báo về đồng phục học sinh – năm học 2021-2022” và sẽ phân phối khi học sinh
được tập trung tại trường).
4. Học phí
- Học phí công lập: 120.000 đồng/ tháng; học phí buổi 2: 295.000 đồng/tháng
- Các khoản khác: tiết tăng cường tiếng Pháp, bán trú (nếu có), ấn phẩm đầu năm
(phù hiệu, chụp hình thẻ HS, học bạ, thẻ HS…), nhà trường thông báo sau.
- Sổ liên lạc điện tử (nhận tin nhắn): 120,000 đồng/ năm
- Phần mềm K12 online để học và làm bài kiểm tra trực tuyến: 80.000đồng/HK
-> Học sinh đóng tiền trong năm qua SSC, các kênh thu hộ ( xem trên Website của
trường)
6. Thủ tục nhập học trực tuyến.
- Sau khi tìm hiểu các thông tin, CMHS và học sinh nhập dữ liệu trên đường link
chính xác, đầy đủ, đúng thời gian.
- Lưu ý khai báo chính xác số điện thoại và địa chỉ email của học sinh để học
trực tuyến trong trường hợp không thể đến trường do dịch Covid 19. Số điện thoại
nhận tin nhắn của cha/mẹ/người giám hộ để nhận thông báo từ nhà trường.
Lưu ý: Hồ sơ học sinh phải nộp trực tiếp cho nhà trường:
1. Học bạ cấp THCS ( bản chính)
2. Học bạ FIEF (bản chính)
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.
5. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các
trường THPT.
6. Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (bản chính).
7. Đơn xin nhập học lớp 10 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
8. Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích ( nếu có)
Khi nào có chỉ đạo của cấp trên về việc nhận hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường,
nhà trường sẽ thông báo đến CMHS qua tin nhắn Vietschool và trên Website.

Học sinh, CMHS thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường để xem
thông báo và các thông tin liên quan đến học sinh: http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn
( VD: Danh sách lớp học, thời khóa biểu, đăng ký đồng phục, bán trú…)

