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THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH
VÀ PHƯƠNG ÁN XẾP LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2020- 2021
Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và phương án
xếp lớp khối 10 năm học 2020- 2021 như sau:
1. Kết quả tuyển sinh.
Năm học 2020- 2021 trường THPT Nguyễn Trãi được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái
Bình duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 tổng 635 học sinh gồm: 634 học sinh có điểm
trúng tuyển là 32,0 điểm và 01 học sinh diện tuyển thẳng.
2. Đối với học sinh trúng tuyển.
2.1. Học sinh trúng tuyển vào trường phải làm đơn đăng ký học theo định hướng (theo
mẫu) vào 1 trong 2 ban: Khoa học tự nhiên (KHTN) hoặc Khoa học xã hội (KHXH).
Trong mỗi Ban, nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập theo các khối tuyển sinh đại
học, cao đẳng nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký cụ thể như sau:
- Ban Khoa học Tự nhiên tổ chức thành các lớp: Khối A: Toán, Lý, Hóa;
Khối A1: Toán, Lý, Anh; Khối B: Toán, Hóa, Sinh.
- Ban Khoa học xã hội tổ chức thành các lớp: Khối D: Toán, Văn, Anh;
Khối C: Văn, Sử, Địa.
Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh môn Toán, môn Ngữ văn và điểm TB cả năm
các môn học ở lớp 9, nhà trường tính điểm xếp lớp (ĐXL) theo khối như sau:
a) Lớp khối A0
2 x (điểm Toán TS) + tổng điểm TB cả năm 3 môn Toán, Lý, Hóa
ĐXL =
5
b) Lớp khối A1
2 x (điểm Toán TS) + tổng điểm TB cả năm 3 môn Toán, Lý, Anh
ĐXL =
5
c) Lớp khối B
2 x (điểm Toán TS) + tổng điểm TB cả năm 3 môn Toán, Hóa, Sinh
ĐXL =
5
d) Lớp khối C
2 x (điểm Văn TS) + tổng điểm TB cả năm 3 môn Văn, Sử, Địa
5
e) Lớp khối D
Tổng điểm TS môn Toán, Văn + tổng điểm TB cả năm 3 môn Văn,Toán, Anh
ĐXL =
5
2.2. Việc chọn học sinh vào các lớp có đội tuyển các môn văn hóa:

Nhà trường lấy những học sinh có ĐXL từ cao xuống thấp và ưu tiên những
học sinh có thành tích cao trong kì thi chọn HSG cấp tỉnh, cấp huyện.
Sau khi kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021, nhà trường sẽ khảo sát và chọn
chính thức các lớp tạo nguồn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa.
- Thời gian nhận đơn: Thứ 3, Ngày 4/8/2020.
- Thời gian nộp đơn: Thứ 7, Ngày 15/8/2020.
- Địa điểm: Phòng học lớp 12A13 (tầng 1, khu nhà học C); liên hệ cán bộ văn
phòng nhà trường: ông Phan Doãn Chiến: Số điện thoại 0946797256.
Học sinh mang theo giấy chứng nhận HSG cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) để nhà
trường xác nhận thành tích.
- Về thời gian nhập học: Học sinh tập trung nhận lớp vào 8 h, Thứ Hai, ngày
17/8/2020. Nếu có sự thay đổi nhà trường sẽ thông báo trên website của nhà trường
địa chỉ truy cập http://thptnguyentrai.edu.vn.
2.3. Những học sinh không đăng ký cụ thể nguyện vọng: Nhà trường sẽ xếp lớp ngẫu
nhiên theo kết quả tuyển sinh
3. Đối với học sinh không trúng tuyển:
- Nếu có nhu cầu phúc khảo bài thi: nhận đơn xin phúc khảo bài thi theo mẫu tại văn
phòng nhà trường. Hạn cuối nộp đơn: 6/8/2020.
- Nếu không có nhu cầu phúc khảo bài thi: mang theo chứng minh nhân dân hoặc
căn cước công dân đến văn phòng nhà trường để nhận lại hồ sơ trong 2 ngày: 4+5/8/2020.
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