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KẾ HOẠCH
Về việc mở các lớp nâng cao năm học 2020–2021
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường THPT Thốt Nốt xây dựng Kế
hoạch mở các lớp nâng cao năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
I. Các lớp nâng cao Toán (10A1) và Lí - Hóa (10A2)
1. Đối tượng xét tuyển
- Học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT Thốt Nốt.
- Tiếng Anh đạt một trong các điều kiện sau:
+ Có chứng chỉ năng lực tiếng Anh tối thiểu bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam.
+ Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế A2 như TOEFL International;
TOEFL Junior; IELTS; FCE, PET, KET.
+ Đã học tiếng Anh chương trình 10 năm ở cấp THCS.
+ Đạt 5 điểm trở lên trong kỳ thi khảo sát đầu vào lớp tiếng Anh chương trình 10 năm
2. Cơ sở xét tuyển chọn
a) Lớp nâng cao Toán (10A1)
- Số lượng: 36 - 40 học sinh
- Điều kiện: Điểm thi tuyển vào lớp 10 môn Toán từ 8.0 trở lên, lấy điểm từ trên
xuống đến đủ số học sinh cần tuyển.
b) Lớp nâng cao Lý-Hóa (10A2)
- Số lượng: 35 - 40 học sinh
- Điều kiện: Điểm thi tuyển vào lớp 10 môn Toán từ 7 trở lên, lấy điểm từ trên xuống
đến đủ số học sinh cần tuyển.
II. Đăng ký xét tuyển
1. Nơi nhận và nộp đơn xét tuyển
Học sinh có đủ điều kiện theo quy định nhận đơn và nộp đơn tại văn phòng trường
THPT Thốt Nốt (thầy Võ Bá Tòng).
2. Thời gian nộp đơn
Từ 04/8/2020 đến hết ngày 13/8/2020 (giờ hành chánh).
Nơi nhận:
- Các trường THCS trên địa bàn;
- Niêm yết bảng thông báo, website trường;
- Lưu VP.
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