
 

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH  

 

I. THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

- Giải học sinh giỏi:  Cấp quận: 28 giải (03 giải nhất; 4 giải nhì; 8 giải ba; 13 giải KK) 

- Cấp thành phố: 05 giải (01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải KK) 

- Giải cấp Quốc gia: 22 giải (01 HC vàng; 07 HC Bạc; 07 HC Đồng; 08 Giải KK) 

- Giải cấp Quốc tế: 39 giải (02 HC Vàng, 04 HC Bạc, 9 HC Đồng, 2 giải Xuất sắc, 05 giải giỏi, 7 giải KK) 

- Giải thi “Đấu trường Toán học cấp quận”: 31 giải (07 HC bạc; 08 HC đồng; 16 giải KK) 

- Giải KHKT cấp quận: 02 giải Ba 

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Năm học Khối 6 (lớp) Bình quân HS/lớp Tổng số học sinh 

2022-2023 8 45 360 

 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Học sinh trong độ tuổi tại phường Khương Đình 

3. ĐỘ TUỔI TUYỂN SINH 

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011). 

- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn 

tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành 

chương trình tiểu học. 

- 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 qui định. 

4. HỒ SƠ TUYỂN SINH 

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu); 

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản phôtô sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí thường trú, tạm 

trú của cơ quan đăng ký cư trú. 

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có). 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 

5. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

5.1. TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN (Tại trang https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) 

       Thời gian: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022. 

 Chú ý: Nếu phụ huynh không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể mang hồ sơ đến 

trường THCS Khương Đình, cán bộ tuyển sinh nhà trường sẽ hỗ trợ cập nhật vào hệ thống tuyển 

sinh trực tuyến.   

5.2. TUYỂN SINH TRỰC TIẾP 

  Thời gian: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022. 

5.3. TUYỂN SINH BỔ SUNG 

Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022 nếu thiếu chỉ tiêu và được UBND quận phê duyệt. 

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’   Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’. 

 

Địa chỉ: Số 16 phố Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại: 0243 558 4433 


