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1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 495 học sinh
2. Số lớp: 11 lớp
3. Ban học: Theo tổ hợp:
- TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN): Khối A Học sinh (HS) học tăng cường TOÁN – LÝ – HÓA;
Khối A1 - HS học tăng cường TOÁN – LÝ – ANH;
* Thi tốt nghiệp THPT, Đại học HS đăng ký Khối A, A1 sẽ lựa chọn tổ hợp thi KHTN(Lý, Hóa, Sinh).
- TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI (KHXH): HS học tăng cường TOÁN – VĂN - ANH.
* Thi tốt nghiệp THPT, Đại học HS đăng ký Khối D sẽ lựa chọn tổ hợp thi KHXH (Sử, Địa, GDCD).
Lớp Quốc tế (HS và phụ huynh nghiên cứu trong Phiếu giới thiệu về lớp Quốc tế)
4. Xác nhận nhập học:
- Từ ngày 02/7; 03/7/2021, HS bắt buộc xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.
5. Nhận Hồ sơ dự tuyển:
- Từ ngày 10/7 đến 12/7/2021: HS mang Phiếu báo kết quả thi đến nhận túi hồ sơ hướng dẫn dự tuyển tại
trường THPT Lý Thường Kiệt.
6. Các bước cơ bản học sinh cần thực hiện khi nhập học:
a. Chuẩn bị hồ sơ dự tuyển: HS và CMHS cần nghiên cứu kỹ thông tin trong túi hồ sơ
- Lựa chọn Tổ hợp, Ban học theo nguyện vọng, khả năng với các điều kiện phần hướng dẫn đăng ký nguyện
vọng trong Đơn đăng ký nguyện vọng theo Tổ hợp, Ban học khối 10.
- Học sinh có nguyện vọng học lớp Quốc tế: nộp Đơn đăng ký nguyện vọng vào học lớp quốc tế.
- Ghi đầy đủ thông tin vào đơn xin vào học và trang bìa của túi đựng hồ sơ.
- Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ dự tuyển như trong Hướng dẫn tuyển sinh
b. Nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày 10/7/2021 đến 12/7/2021.
Học sinh mang nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THPT Lý Thường Kiệt theo các bước:
- Đăng ký số thứ tự nộp hồ sơ từ Bàn phát phiếu đăng ký nộp hồ sơ.
- Vào Bàn nộp hồ sơ khi được gọi đến số thứ tự.
- Thực hiện nghiêm túc việc giãn cách phòng chống dịch Covid 19, hướng dẫn của người thu hồ sơ.
c. Đăng ký lớp quốc tế (lớp cam kết đầu ra IELTS):
- HS nộp Đơn đăng ký nguyện vọng vào học lớp quốc tế trong hồ sơ dự tuyển.
- Nhà trường xét tuyển HS được vào học lớp cam kết đầu ra IELTS căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng và số
lượng của HS, phụ huynh đăng ký, kết quả học tập và kết quả thi các môn vào lớp 10.
d. Nhập trường: 7h00’ ngày 28/7/2021.
- Khi chưa có đồng phục nhà trường khi đến trường, HS mặc trang phục của trườngTHCS đã học, đi giày hoặc
dép có quai sau. Nghiêm cấm HS nhuộm tóc, hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện. Nếu đi xe đạp thì xe
phải có khóa và để vào nơi được quy định theo hướng dẫn của bảo vệ nhà trường. HS chủ động học tập, tìm hiểu
và thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường.
Chú ý: - THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VIỆC GIÃN CÁNH, CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19.
- Hội đồng tuyển sinh không thu Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.
- Hội đồng tuyển sinh có bộ phận thường trực để giải đáp các thắc mắc. Đội Thanh niên tình nguyện chỉ dẫn cho
HS và CMHS đến nộp hồ sơ.
- HS cần có tác phong nhanh nhẹn, đúng mực, tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của cán bộ tuyển sinh. HS tự bảo
quản hồ sơ (Hộ khẩu để đối chiếu và các giấy tờ khác).
- CMHS và HS cần thực hiện đúng các hướng dẫn (đặc biệt là các mốc thời gian) trong các ngày tuyển sinh.
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