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Số: …/TB-TĐN

Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ÔN VÀ THI LẠI LỚP 10, 11
NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Đối tượng:
Những học sinh lớp 10, 11 chưa đủ điều kiện lên lớp theo qui định tại
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và có đơn đăng ký ôn tập và thi lại các môn học.
2. Thời gian ôn tập và lịch thi lại:
- Ôn tập trong 03 tuần từ 29/05/2017 đến hết 17/06/2017 (buổi sáng).
- Lịch thi lại: 02 ngày 10, 11 tháng 07 năm 2017
3. Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc đề thi lại:
Nội dung, hình thức, cấu trúc đề thi theo qui định như bài kiểm tra cuối học
kì 2 năm học 2016-2017.
4. Tổ chức ôn tập:
- Nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng
Anh, Vật lý.
- Thời lượng ôn tập: số tiết ôn tập 18 tiết/ môn, 06 tiết/tuần.
- Học phí học thêm tự nguyện để ôn tập: 120.000 đ/môn.
- Môn Sinh 10, Hóa 10, Lịch sử 10, Lịch sử 11: không tổ chức lớp ôn tập.
Học sinh tự ôn tập ở nhà theo đề cương, nội dung ôn tập được niêm yết.
5. Niêm yết kết quả thi lại: Ngày 13/07/2017
6. Phúc khảo kết quả thi lại:
- Nhận đơn: từ 13/07/2017 đến hết 17/07/2017.
- Chấm phúc khảo: 7g30 ngày 18/07/2017 (nếu có).
7. Xét duyệt kết quả sau khi thi lại và rèn luyện hè: ngày 19/07/2017.
8. Công bố kết quả thi lại và rèn luyện hè:
Ngày 20/07/2017 niêm yết kết quả ở bảng thông tin của trường.
Nơi nhận:
- Toàn thể CCVC, HS, CMHS của trường;
- Lưu: Văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Nguyễn Thi Bằng
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