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THÔNG BÁO 

V/v tuyển chỉ tiêu bổ sung vào lớp 7, lớp 8 trường TH, THCS & THPT Văn Lang  

Năm học 2022 – 2023 
 

 Căn cứ vào sĩ số hiện tại của khối lớp 7, 8 năm học 2022 - 2023 nhà trường thông 

báo tuyển sinh bổ sung như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung 

- Khối lớp 7: tối đa 8 học sinh. 

- Khối lớp 8: tối đa 14 học sinh. 

2. Đối tượng dự tuyển 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 6, lớp 7 năm học 2021 – 2022 với kết quả: 

 + Dự tuyển vào lớp 7: Học sinh có kết quả Học tập năm lớp 6 đạt loại Khá trở lên  

theo Thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD và ĐT quy định về đánh 

giá học sinh THCS và THPT. 

 + Dự tuyển vào lớp 8: Học sinh có kết quả Học tập, Hạnh kiểm năm lớp 7 đạt loại 

Khá trở lên theo các Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/20211 và 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT. 

3. Quy trình tuyển bổ sung 

3.1. Phụ huynh học sinh viết đơn đăng ký dự tuyển cho học sinh  (theo mẫu) tại Văn 

phòng nhà trường. Thời gian đăng ký từ 15 – 19/8/2022. 

3.2. Học sinh dự kiểm tra đầu vào 03 môn Toán, Văn, tiếng Anh: 

- Thời gian dự kiểm tra: 7h30, thứ 7 (ngày 20/8/2022). 

- Địa điểm: Hội trường, tầng 2, nhà Hiệu bộ. 

- Thời lượng và phạm vi kiến thức kiểm tra: 

 + Thời lượng: 60 phút/môn đối với môn Văn; 45 phút/môn đối với môn Toán, 

tiếng Anh. 

 + Phạm vi kiến thức: Học kì 2 năm học 2021 – 2022. 

3.3. Công bố kết quả kiểm tra đầu vào: 9h00, thứ 2 (ngày 22/8/2022) 

 Các vấn đề cần được giải đáp, hướng dẫn thêm về đăng ký dự tuyển xin liên hệ 

qua số điện thoại Văn phòng 0203.3658.005. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng trường; 

- BGH (chỉ đạo t/h); 

- Đăng Website, Fanpage trường; 

- Lưu VP. 
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