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Lao Bảo ngày 28 tháng 6 năm 2018.

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Thực hiện Quy chế tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS do Bộ GD&ĐT đã ban hành
theo Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014;
Công văn số: 196/GDĐT-TS Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018
- 2019 của Phòng GD&ĐT Hướng Hóa;
Trường THCS Lao Bảo thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018
-2019 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6
Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi và
thường trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
2. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (Theo mẫu tại văn phòng Trường THCS Lao Bảo).
- Học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
* Lưu ý: Khi tham gia đăng ký tuyển sinh mang theo sổ hộ khẩu để đối chiếu.
3. Thời gian nộp hồ sơ
Học sinh hoặc cha mẹ học sinh đến tại trường Tiểu học nhận hồ sơ (Học bạ, giấy
khai sinh) và mang hồ sơ nộp tại văn phòng trường THCS Lao Bảo kể từ ngày 02 tháng
7 đến hết ngày 07 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính). Sau thời gian trên Nhà
trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ.
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn (b/c);
- BCH Hội phụ huynh học sinh (phối hợp);
- Đài truyền thanh thị trấn (nhờ thông báo);
- BQL các khóm (nhờ phối hợp thông báo);
- Lãnh đạo các trường Tiểu học (phối hợp);
- Lưu: VP.
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