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THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp 10,11,12 năm học 2017 – 2018
Căn cứ quyết định số 1255/QĐ – UB ngày 02 tháng 04 năm 2003 Uỷ ban
Nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Gia Định trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố;
Căn cứ quyết định số 01/2007/QĐ – BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
Căn cứ quyết định số 7455/QĐ –SLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2008
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về ban hành
quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định;
Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-TXGĐ ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trung
tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định về việc tuyển sinh các lớp Trung học phổ
thông năm 2017 -2018;
Nay Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định thông báo tuyển sinh các
lớp 10,11,12 năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh và CBCNV-NLĐ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Lớp 10: Tuyển học viên đã tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Lớp 11: Tuyển học viên đã hoàn thành chương trình lớp 10.
Lớp 12: Tuyển học viên đã hoàn thành chương trình lớp 11 và học
viên chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông.
2. Hồ sơ đăng kí nhập học và học phí
a) Đơn nhập học
b) Các giấy tờ đính kèm của hồ sơ
- 01 bản chính: Bằng tốt nghiệp THCS ( BT.THCS) hoặc Chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời ( đối với học viên mới tốt nghiệp THCS năm 2017 ).
- Trường hợp học lớp 11,12: nộp bản chính học bạ cấp THPT lớp 10,11
có xác nhận đủ điều kiện lên lớp.
- 01 bản sao giấy khai sinh và CMND ( đã công chứng ).
- Ảnh 3x4 ( 04 tấm mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh ).
c) Học phí
- Thu theo quy định của Sở GD ĐT TP.HCM (Học viên có thể đóng
nguyên năm hoặc đóng 2 lần vào đầu học kì hoặc hằng tháng)
- Đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định của Bộ và Sở Giáo dục
đào tạo.
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3. Chương trình đào tạo song hành và khép kín đáp ứng nhu cầu phân
luồng cho học sinh:
Bước 1: Đào tạo văn hóa chương trình Giáo dục thường xuyên THPT với
7 môn chính (trong khi THPT 14 môn chính và phụ)
- Chương trình học 07 môn học của Bộ giáo dục và Đào tạo: Toán,
Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
- Thời gian học:
Buổi sáng: Từ thứ hai đến thứ sáu, giờ học từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ
00 phút.
Buổi chiều: Từ thứ hai đến thứ sáu, giờ học từ 13 giờ 00 phút đến 17
giờ 00 phút.
Bước 2: Đào tạo song hành Trung cấp nghề miễn phí
Khi vào học tại Trung tâm GDTX Gia Định sẽ được học lớp Trung cấp
nghề miễn phí song song với học văn hóa, với nhiều ngành nghề khác nhau theo
nhu cầu của học viên và đủ sỉ số mở lớp.
Thời gian học từ 1 đến 2 năm tùy theo ngành nghề
Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ và
là cơ sở để học tiếp lên cao đẳng, đại học.
Bước 3: Học tiếp lên Đại học từ xa theo 2 phương thức: truyền thống và
trực tuyến (E-learning)
Học viên có bằng Trung cấp hoặc bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông có
thể học tiếp lên đại học từ xa với hình thức xét tuyển (không thi tuyển), do Trung
tâm liên kết với trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức học tại
Trung tâm theo hình thức truyền thống tập trung vào thứ bảy, chủ nhật hoặc được
học trực tuyến thông qua mạng Internet (có thể vừa đi học vừa đi làm), sau thời
gian 4 năm được cấp bằng cử nhân.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển
a) Thời gian:
- Lớp 10,11: Nhận và xét duyệt hồ sơ từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày
31/10/2017, vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
- Lớp 12: Nhận và xét duyệt hồ sơ từ ngày 01/05.2017 đến hết ngày
31/08/2017, vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
b)Địa điểm
- Nộp trực tiếp tại Phòng ghi danh - Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Gia Định số 29 đường 13 (số cũ 15/11 QL 13), Phường Hiệp Bình Chánh, Quận
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển sinh liên hệ vào các số sau:
(08) 37261483 - (08) 62838245 – 0985.412.471 (Thầy Bình) hoặc cập nhật
trang web: gdtxgiadinh.edu.vn
Trên đây là thông báo tuyển sinh các lớp 10,11,12 năm học 2017 – 2018 của
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định./.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Thị Thu Huyền
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