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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ bản chính, làm thủ tục nhập học vào lớp 10 

Năm học 2022 – 2023 (Sau phúc khảo) 

 

 

Căn cứ vào Quyết định số 417/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ vào kết quả trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, sau phúc 

khảo. 

Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo đến tất cả học sinh trúng tuyển vào 

lớp 10, năm học 2022 – 2023 làm thủ tục nhập học như sau: 

1. Tư vấn và hướng dẫn đăng ký môn học tự chọn 

  Nhà trường yêu cầu phụ huynh, học sinh nghiên cứu lựa chọn tổ hợp môn học và 

chuyên đề (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) để đăng ký khi nộp hồ sơ. 

+ Nhóm 1 (Định hướng khối xét tuyển Đại học: A, A1, D) 

 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học lựa chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Vật lí 

Hóa học 

Địa lí 

Công nghệ 

Tin học 

 

- Toán, Vật lí, Hóa học 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 

02/36 

 

+ Nhóm 2 (Định hướng khối xét tuyển Đại học: B, D) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học lựa chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Hóa học 

Sinh học 

Lịch sử 

Giáo dục KT&PL 

Tin học 

- Toán, Hóa học, Sinh 

học 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 

02/36 
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+ Nhóm 3 (Định hướng khối xét tuyển Đại học: D, C, A1) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học lựa chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Lịch sử 

Địa lí 

Giáo dục KT&PL 

Vật lí 

Tin học  

- Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 

02/36 

2. Hồ sơ nhập học 

Hồ sơ gồm có:  

-  Học bạ THCS (bản photo); 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (Bản chính); 

- Bản sao khai sinh hợp lệ; 

- Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên nếu có (Bản sao thị thực); 

- 03 ảnh 3 x 4cm và 01 ảnh 2 x 3cm (Không đeo khăn quàng, ghi rõ họ và tên, 

ngày sinh phía sau ảnh); 

- Bản photo thẻ Bảo hiểm y tế học sinh; Trường hợp mất thẻ phụ huynh học sinh 

tra cứu thông tin theo địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn. 

- Bản photo sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 (nếu có). 

Thời gian: Từ ngày 01 - 04/7/2022. (Sáng: 7 giờ 30 đến 10 giờ 30; chiều 14 giờ 

00 đến 16 giờ 30 – Thứ bảy, chủ nhật không làm việc) tại Văn phòng Trường THPT Thực 

hành Sư phạm. 

(Lưu ý: Nếu trong thời gian trên học sinh không đến đăng ký nhập học nhà 

trường sẽ xóa tên khỏi danh sách xếp lớp). 

3. Các khoản thu (Phụ huynh học sinh, học sinh nộp thông qua hệ thống quản lý 

thu phí SSC). 

  - Học phí: 1.400.000 đ/tháng (không thay đổi học phí trong 03 năm học). 

Tổng số tháng của năm học là 09. Phụ huynh có thể đóng học phí từng tháng, theo 

học kỳ (HKI 4 tháng, HK II 5 tháng) hoặc cả năm học.  

 - Bảo hiểm y tế: Mức thu: 563.220đ/hs/12 tháng.  

 - Bảo hiểm tai nạn (Cty bảo hiểm Bảo Minh):  120.000đ/hs/12 tháng. 

 - Phí làm bảng tên và sử dụng tài liệu ở Trung tâm Học liệu- ĐHCT: 140.000đ/hs 

(phí làm thẻ: 50.000đ, phí sử dụng tài liệu 90.000đ/3 năm).                          

 Thời gian nộp: Nhà trường sẽ có thông báo sau. 

 4. Đồng phục: Có đồng phục riêng của Trường (đồng phục nam – nữ) do Ban đại 

diện Cha mẹ học sinh ký hợp đồng với công ty may. 

Đối với học sinh nữ: May thêm đồng phục áo dài (trắng trơn, tay dài, có bâu…) 

mặc vào sáng thứ hai và các ngày lễ. 

  * Lưu ý:  
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 - Việc may đồng phục trường và đồng phục thể dục nhà trường sẽ thông báo vào 

đầu tháng 8/2022. 

 - Việc may đồng phục phải mất một khoảng thời gian, nên khi nhập học các em 

học sinh có thể mặc đồng phục của lớp 9 đến khi có đồng phục mới. 

 5. Sách giáo khoa: 

 Từ năm học 2022 – 2023, học sinh sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình 

GDPT 2018 được nhà trường lựa chọn theo phê duyệt của UBND thành phố Cần Thơ. 

Danh mục sách giáo khoa sẽ được niêm yết tại Văn phòng hoặc trên website: 

http://thsp.ctu.edu.vn của Trường. 

Điện thoại liên hệ: 0292.3734.758. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 

- PHHS; 

- CNV; 

- Lưu: VT THSP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đã ký 

 

Trần Văn Minh 

 


