TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019
(Dành cho học sinh, năm học 2019 - 2020)
THÁNG
5/2019

THỜI
GIAN

ĐỐI TƯỢNG

CÔNG VIỆC

30/05-06/06 Nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6
Đăng kí học Hè (Khóa 4 tuần: kết thúc đăng kí
22/04-13/06
ngày 07/06; Khóa 2 tuần: kết thúc 13/06)
Nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 và hồ sơ xin
07/06-14/06
chuyển đến, năm học 2019-2020
Xem danh sách trúng tuyển vào lớp 6 đợt 1 và
12/06-14/06 hoàn tất thủ tục nhập học: đóng phí (chuyển
khoản) và nộp hồ sơ bản chính

6/2019

HS dự tuyển lớp
7,8,10,11
HS dự tuyển K6 thuộc
nhóm đối tượng 1

Tham dự Ngày hội định hướng (nhóm 2)

HS dự tuyển lớp 6

14/06

Xem danh sách lớp học Hè và nhận đồng phục
(nếu có đăng kí)

HS đăng kí học Hè

17/06

Khai giảng Khóa hè 4 tuần (17/06-12/07)

HS đăng kí học Hè

Xem danh sách trúng tuyển vào lớp 6 đợt 2 và
20/06-24/06 hoàn tất thủ tục nhập học: đóng phí (chuyển
khoản) và nộp hồ sơ bản chính

HS dự tuyển K6 thuộc
nhóm đối tượng 2

19/06-21/06 Khảo sát chuyển đến (nếu có chỉ tiêu)

Học sinh chuyển đến

27/06

Xem kết quả trúng tuyển chuyển đến, lớp 10
(đợt 3)

01/07

Khai giảng Khóa hè 2 tuần (01/07-12/07)

11/07

HS dự tuyển lớp
7,8,10,11
HS đăng kí học Hè

Nhận đồng phục (lịch cụ thể theo thông báo
đóng phí cho từng học sinh)

Học sinh khối 6

Xem danh sách học sinh toàn trường (dự kiến)

Học sinh khối 6-12

15/07-16/07

Nhận đồng phục (lịch cụ thể theo thông báo
đóng phí cho từng học sinh)

Học sinh khối 10

17/07-19/07

Nhận đồng phục (đóng trực tiếp tiền mặt cho
BP.Kế toán / đã chuyển khoản trong học phí)

Học sinh khối
7,8,9,11,12

26/07

8/2019

HS có nhu cầu

13/06

10/07-12/07

7/2019

HS dự tuyển lớp 6

Xem danh sách lớp chính thức

Học sinh khối 6-12

01/08-02/08

Tiết 1, 2 ngày 01/08: học định định hướng;
Từ tiết 3 ngày 01/08: học Giáo dục QP-AN

Học sinh khối 12

02/08

Tựu trường, học định hướng (7g30-16g30)

Học sinh khối 6-11

05/08

Khai giảng năm học 2019-2020

Học sinh khối 6-12

Lưu ý: Trong thời gian hè (từ 01/6 đến 27/7), bộ phận văn phòng vẫn làm việc để trực tuyển sinh
và giải quyết các vấn đề học vụ, tài vụ. Riêng 04 ngày: 28-31/7, toàn trường nghỉ (đi du lịch Hè),
ngoại trừ nhân viên phụ trách phần thi THPT quốc gia.
THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG HÈ CỦA VĂN PHÒNG
Thứ Hai  Thứ Sáu

Thứ Bảy – Chủ Nhật

Buổi sáng

Từ 08:00 đến 11:30

Nghỉ

Buổi chiều

Từ 13:30 đến 16:30

Nghỉ

GIỜ LÀM VIỆC

BAN GIÁM HIỆU

