
 

  PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 THÔNG BÁO 

 V/v tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 tại trường THCS Măng Đen 
 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-NTr, ngày 16/5/2018 của trường THCS 
Măng Đen về việc triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019; 

Ban Giám hiệu trường THCS Măng Đen xin thông báo cho tất cả phụ huynh 
học sinh trên địa bàn huyện KonPlông trực thuộc thôn Măng Đen xã Đắk Long có 
nguyện vọng đăng ký cho con em mình vào học lớp 6 năm học 2018-2019 tại 
trường THCS Măng Đen. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 21/5/2018 đến hết ngày 
31/5/2018. 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành 
chương trình Tiểu học. 

  2. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. 

  3. Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực. 

- Học bạ Tiểu học (bản chính), nếu học sinh học theo chương trình VNEN 
thì Học bạ được thay thế bằng Sổ tổng hợp theo dõi đánh giá học sinh mô hình 
VNEN. 

- Giấy chứng nhận HTCT Tiểu học. 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) do phụ huynh viết. 

- Sơ yếu lý lịch học sinh (theo mẫu). 

- 02 ảnh thẻ cỡ 3x4. 

* Địa điểm nộp hồ sơ: Tại văn phòng trường THCS Măng Đen. 

  * Thời gian nộp hồ sơ:  - Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h00’. 

                                            - Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’. 

* Lưu ý: Lệ phí mua hồ sơ là 15.000 đồng. 

 Kính đề nghị phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện KonPlông trực thuộc 
thôn Măng Đen xã Đắk Long có nguyện vọng đăng ký cho con em mình vào học 
lớp 6 năm học 2018-2019 tại trường THCS Măng Đen nộp hồ sơ dự tuyển đúng 
thời gian quy định./.             

                                                      Đắk Long, ngày 18 tháng 5 năm 2018 

                                      HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
                                                                                


