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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhập học lớp 10 - năm học 2021 - 2022 

 

 Căn cứ Văn bản số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích 

hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022; 

 Căn cứ tình hình thực tế của trường, 

 Trường THPT Thạnh Lộc thông báo việc đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2021 - 

2021 như sau: 

 1. Thời gian và hình thức đăng ký nhập học: 

 - Học sinh xem danh sách trúng tuyển vào trường THPT Thạnh Lộc trên Website: 

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/ 

 - Thời gian đăng ký:từ ngày 24/8/2021 đến 16 giờ 00 ngày 27/8/2021 

 - Hình thức: đăng ký trực tuyến theo đường link https://thpt-thanhloc-

tphcm.edu.vn/dang-ky-ly-lich-nhap-hoc.htm 

 Lưu ý:Nhà trường chỉ tiếp nhận học sinh đăng ký nhập học theo danh sách trúng 

tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

 2. Hồ sơ nhập học (nộp khi đi học trực tiếp, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau): 

 - Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường) 

- Đơn xin dự tuyển 10 năm học 2021– 2022 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào 

các trường phổ thông. 

-Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng 

- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính) 

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

-Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)  

Lưu ý:tất cả hồ sơ được sắp xếp theo đúng thứ tự như trên 

 3. Ngày nhập học: 

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/
https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/dang-ky-ly-lich-nhap-hoc.htm
https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/dang-ky-ly-lich-nhap-hoc.htm


 - Danh sách xếp lớp chính thức sẽ được thông báo trên Website của trường 

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/ sau ngày 01/09/2021 

 - Học sinh xem Thời khóa biểu trên trang Website, bắt đầu học trực tuyến từ ngày 

06/9/2021.  

 - Giáo viên chủ nhiệm sẽ sinh hoạt các quy định về nội quy, đồng phục, giờ giấc,... 

4. Lưu ý: trong quá trình đăng ký nhập học, nếu gặp khó khăn, Phụ huynh và học 

sinh liên hệ số điện thoại 0903677882 - thầy Nguyễn Văn Khanh (Phó Hiệu trưởng) để 

được hướng dẫn. 

Trên đây là thông báo đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2021 - 2022 của trường 

THPT Thạnh Lộc. 

  

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- Phó Hiệu trưởng; 

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh; 

- Đăng Website của trường; 

- Lưu.          

 Phạm Thị Bình 
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