TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
TRƢỜNG PT THỰC HÀNH SƢ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90 /KH-THSP

An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019

Căn cứ kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 17/01/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh
An Giang về việc tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2018- 2019;
Căn cứ kế hoạch số 159/KH-THSP ngày 29/8/2017 về Nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
của Trường PT Thực hành Sư phạm – Đại học An Giang.
Trường PT Thực hành Sư phạm – Đại học An Giang thông báo kế hoạch tuyển sinh vào
lớp 10 năm học 2018- 2019 như sau:
I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Đối tƣợng tuyển sinh
Học sinh đã tốt nghiệp THCS hệ phổ thông hoặc hệ bổ túc.
Học sinh ngoài tỉnh nếu muốn nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 tại An Giang phải
đăng ký dự tuyển sinh tại An Giang, nếu trúng tuyển mới được nhập học. Trường hợp học
sinh chuyển trường lớp 10 từ ngoài tỉnh được xem xét giải quyết cụ thể: Nếu lý do chính
đáng và hồ sơ đầy đủ hợp lệ, có giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập do Sở
GDĐT nơi đi cấp, thì học sinh được vào học lớp 10 hệ công lập tại An Giang nếu trường
THPT nơi đến còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận.
2. Tuổi tuyển sinh
Tuổi của học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm 2018). Đối với
những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao
hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt
nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao
hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
3. Địa bàn tuyển sinh
- Trong toàn tỉnh (cả hai nguyện vọng).
- HS ngoài tỉnh liên hệ với Trường để được hướng dẫn thực hiện hồ sơ theo quy định
của Sở.
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II. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Phƣơng thức tuyển sinh
a. Tuyển thẳng: Theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh
Tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây:
a) Học sinh trường PTDTNT;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật;
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên trong các hội thi về: văn hóa; văn nghệ; thể
dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi Sáng tạo thanh
thiếu niên nhi đồng; Tin học trẻ;...
b. Thi tuyển
Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng phải thi tuyển. Học sinh dự thi tại hội đồng
coi thi tại trường PT Thực hành Sư phạm đăng ký nguyện vọng 1 tại trường.
* Các môn thi: học sinh làm 3 bài thi viết: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian 120 phút),
môn thứ ba sẽ được công bố trước khi kết thúc chương trình 15 ngày (thời gian 60 phút).
Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1.
* Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do BGD&ĐT ban hành, chủ yếu
ở lớp 9.
* Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm
0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Điểm
chuẩn và điểm sàn của từng trường theo nguyện vọng 1, 2 do Ban Tuyển sinh tỉnh quyết định
căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh trường và trên cơ sở đảm
bảo chất lượng đầu vào cấp THPT (Điểm sàn nguyện vọng 2 bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn
nguyện vọng 1). Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tiếp nguyện vọng 2.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 chỉ tiêu.
III. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Hồ sơ tuyển sinh:
1. Đơn xin dự tuyển (mẫu thống nhất do Sở GDĐT quy định). Đối với học sinh đã tốt
nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
hoặc cơ quan doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự
tuyển không ở trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
2. 02 ảnh (3 x 4) cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, dán vào hồ sơ dự tuyển.
3. Bản chính học bạ cấp THCS (hệ phổ thông hoặc hệ GDTX).
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4. Bản sao khai sinh hợp lệ.
5. Bằng tốt nghiệp THCS (Trường hợp chưa được cấp bằng phải nộp giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời. Khi vào học chính thức phải hoàn chỉnh hồ sơ).
6. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có
thẩm quyền từ cấp huyện, thị (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp.
7. Giấy chứng nhận hợp lệ được cộng điểm khuyến khích (nếu có).
2. Nơi phát hành phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10: Phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp
10 theo mẫu thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Học sinh nhận phiếu
đăng ký tuyển sinh tại trường THCS đang theo học.
3. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:
Từ 23/4 đến 07/5/2018: Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THCS, học sinh thuộc diện
tuyển thẳng đăng ký tuyển thẳng vào Trường. Các trường THCS hướng dẫn học sinh ghi
đơn, nhận đơn dự tuyển của học sinh.
- Từ 08/5 đến 18/5/2018: các trường THCS nộp danh sách, hồ sơ dự thi về Hội đồng
thi Trường. Trường nhập dữ liệu danh sách đăng ký dự tuyển, chuyển dữ liệu về Sở GDĐT
để tổng hợp công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ các trường THCS gửi về
Văn phòng Trường PT Thực hành Sư phạm – Đại học An Giang, Khu A – Số 25 - Đường Võ
Thị Sáu – Phường Đông Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang.
Thông

tin

liên

hệ:

Điện

thoại:

0763.953.999,

website

của

trường:

http://pps.agu.edu.vn.
- Từ 18/5 đến 22/5/2018: trường THPT xử lý hồ sơ, nhập dữ liệu; lập danh sách phòng
thi, in thẻ dự thi.
- Ngày 22/5/2018: phát hành thẻ dự thi.
- Từ 02/6 đến 03/6/2018: Tổ chức thi tuyển tại Trường PT Thực hành Sư phạm.
- Kết quả thi dự kiến công bố trước ngày 10/7/2018 (theo lịch Sở).
IV. THI TUYỂN
1. Thời gian thi và lịch thi: (theo lịch của Sở Giáo dục & Đào tạo).
- Ngày thứ nhất: Thi 2 môn, Ngữ văn và môn thứ ba.
- Ngày thứ hai: Buổi sáng thi môn Toán. Buổi chiều các thí sinh thi môn chuyên.

Cụ thể:
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Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ mở đề tại

Giờ phát đề tại

Giờ bắt đầu

phòng Hội

phòng thi

làm bài

đồng
02/6/2018

03/6/2018

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 15 phút

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

Chiều

Môn thứ ba

13 giờ 30 phút

13 giờ 55 phút

14 giờ 00 phút

Sáng

Toán

7 giờ 15 phút

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

2. Địa điểm thi: Trường PT Thực hành Sư phạm – Đại học An Giang.
Khu A - Số 25 - Đường Võ Thị Sáu - Phường Đông Xuyên - Tp Long Xuyên - An Giang.
3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: trước ngày 11-7-2018 (dự kiến của Sở).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào Lớp 10 năm học 2018 - 2019 của Trường PT Thực
hành Sư phạm – Đại học An Giang./.
* Biết thêm thông tin về Trường vui lòng truy cập vào địa chỉ:
http://pps.agu.edu.vn
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT AG;
- Trường ĐHAG;
- Các trường THCS;
- Lưu VP.

HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
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