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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN  

NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh 

Trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2016 – 2017; 

Căn cứ văn bản số 1035/GDĐT–KTKĐCLGD ngày 12/4/2016 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6 năm học 2016 – 2017; 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban Nhân dân quận 5 

về huy động trẻ và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017; 

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 

năm học 2016 – 2017 như sau: 

 

1. CHỈ TIÊU: tuyển 225 học sinh 

- 50% dành cho học sinh có hộ khẩu quận 5 và học tại các trường tiểu học của 

quận 5 (diện trong tuyến). 

- 50% dành cho học sinh có hộ khẩu quận khác và học tại các trường tiểu học 

trong thành phố (diện ngoài tuyến). 

 

2. ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN DỰ XÉT TUYẾN 

Các học sinh được nộp đơn dự xét tuyển nếu có đủ các điều kiện sau: 

2.1. Đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hồ sơ hợp lệ. 

2.2. Trong độ tuổi theo qui định ( từ 11 -13, căn cứ theo giấy khai sinh hợp lệ). 

2.3. Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục (từ 18 tháng trở lên tính đến ngày 

nộp đơn) và đang theo học tại các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2.4. Xếp loại học sinh Giỏi 3 năm liền từ lớp 1 đến lớp 3. 

2.5. Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn Tiếng 

Việt và Toán là 20 điểm. 

 * Ghi chú: theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT 

không xếp loại danh hiệu thi đua học sinh lớp 4, lớp 5. 



 

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

3.1. Phiếu đăng ký dự xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của trường THSG). 

3.2. Bản sao Học bạ Tiểu học (không cần thị thực). 

3.3. Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (không cần thị 

thực). 

3.4. Bản sao hộ khẩu (có thị thực) hoặc sổ tạm trú (có xác nhận của Công an 

Phường). 

3.5. Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích trong năm học 2015-2016 

(có thị thực). 

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển sẽ không hoàn trả nếu thí sinh không trúng tuyển. 

 

4. THỜI HẠN XÉT TUYỂN 

 4.1. Phát hành hồ sơ: từ ngày 06/6/2016 đến ngày 10/6/2016.  

4.2. Nộp hồ sơ:  từ ngày 08/6/2016 đến 11 giờ ngày 11/6/2016. 

4.3. Công bố kết quả:  ngày 13/7/2016. 

 

5. THỜI HẠN VÀ THỦ TỤC BỔ TÚC HỒ SƠ NHẬP HỌC 

5.1 Thời gian bổ túc hồ sơ: từ 13/7/2016 đến 11 giờ ngày 16/7/2016. 

5.2. Hồ sơ nhập học bao gồm:  

- Học bạ Tiểu học (bản chính). 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2015–2016 (bản 

chính). 

- Học bạ Tăng cường tiếng Anh hoặc Giấy chứng nhận chương trình Tiếng Anh 

Cambridge (nếu có). ( bản chính ) 

- Bản sao khai sinh hợp lệ. 

- 6 ảnh 3x4 (hình mới chụp, mặc áo sơ mi trắng). 

- Các giấy chứng nhận, bằng khen về những thành tích đạt được trong năm học 

2015-2016 (bản chính). 

 

6. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN 

Điểm xét tuyển là Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ II năm học lớp 5 của 2 

môn Tiếng Việt + Toán và Điểm khuyến khích (các thành tích đạt được từ cấp thành 

phố trở lên trong năm học 2015-2016 và trình độ tiếng Anh) 

 Xét từ cao xuống thấp. 

 

7. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 

* Buổi sáng:  từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00. 

* Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00. 

   Chủ nhật nghỉ. 



 

* Lưu ý:  

- Sau ngày 16/7/2016, những trường hợp chưa bổ túc hồ sơ, nhà trường sẽ xóa tên 

trong danh sách trúng tuyển. 

- Khi bổ túc hồ sơ nhập học, nếu phát hiện có sai lệch so với các qui định tuyển 

sinh thì học sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 (đã ký) 

  

 

 Nguyễn Long Sơn 


