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THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2022 - 2023
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TTBGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 973/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022 – 2023; Công văn số
1456/SGDĐT-GDTrH, ngày 17/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc
Trăng về việc xét tuyển sinh và đăng ký nhập học vào lớp 10 năm học 2022 –
2023, trường THPT Lịch Hội Thượng thông báo như sau:
- Những học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học
2022 – 2023 của trường THPT Lịch Hội Thượng thì nhanh chóng vào trường nộp
hồ sơ đăng ký nhập học.
- Hồ sơ nhập học gồm có:
1) Học bạ THCS (bản chính);
2) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
3) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng hội đồng, trường THPT Lịch Hội Thượng.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08/8/2020 đến ngày 12/8/2022.
Trên đây là thông báo của trường THPT Lịch Hội Thượng về việc nộp hồ sơ
nhập học lớp 10 năm học 2022 – 2023./.
Nơi nhận:
- Tổ tuyển sinh;
- Website của trường;
- Lưu: VT.
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