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 THÔNG BÁO  

    “V/V tuyển sinh năm học 2021- 2022 ” 

Căn cứ kế hoạch số 531/Kh-PGDĐT ngày 28/4/2021 về việc tuyển sinh  lớp 

6 năm học 2021 – 2022 của Phòng GD&ĐT Uông Bí và kế hoạch số 567/Kh-

PGDĐT ngày 11/5/2021 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 của Phòng 

GD&ĐT thành phố Uông Bí; Kế hoạch tuyển sinh số 96/KH- TrTH ngày 

10/5/2021 trường Thực hành Sư phạm về việc tuyển sinh năm học 2021- 2022;  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ trường Thực hành Sư phạm theo Quyết định số 

16/QĐ-ĐHHL ngày 01/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cáu tổ chức của các Phòng, 

Khoa, Trung tâm thuộc Trường Đại học Hạ Long;  

Trường Thực hành thông báo tuyển sinh Năm học 2021- 2022, như sau:  

1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh  

- Lớp MG 3-4 tuổi: tuyển mới 50 học sinh  

- Lớp MG 4-5 tuổi: tuyển mới: 10 học sinh  

- Lớp MG 5-6 tuổi: Tuyển mới: 10 học sinh  

- Lớp 6: Tuyển mới: 10 học sinh  

- LỚp 7: Tuyển mới: 7 học sinh  

2. Chương trình học tập, giáo dục.   

 Ngoài việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mục tiêu các môn học theo quy 

định, trường Thực hành Sư phạm tổ chức các hoạt động học tập bao gồm:  

+ Tiếng Anh với người nước ngoài: 

+ Học sinh Tiểu học và THCS có thể đăng kí học thêm một ngoại ngữ: 

HànQuốc/ Trung Quốc/ Nhật Bản. 

+ Học Kĩ năng sống 

+ Tham gia các câu lạc bộ: Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Cầu lông, bóng 

bàn, bóng đá ...  



 

 + Tham gia ngoại khóa, trải nghiệm, dã ngoại với các nội dung phù hợp 

từng độ tuổi, mang tính giáo dục cao.    

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG  

 

 
 

 

 

              Trần Thị Lan Hương  


