GIỚI THIỆU MỘT SỐ
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Năm học 2019-2020
Đ/c : Đường Nguyễn Tất Thành
Phường Phước Nguyên
Đ/T : VP : 02543702009
HT : 0915622655 (Thầy Giang)
(Căn cứ CV số: 531/SGD của SGDĐT tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp
năm học 2019-2020)

I. Điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018
-2019 trên địa bàn thành phố Bà Rịa:
Trường
THPT Bà Rịa
THPT Châu Thành
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

NV1
25,5
27,25
19,5

NV2

20,25

II. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
trường THPT Bà Rịa: Chỉ tiêu và đối tượng
tuyển sinh:
- Tuyển vào lớp 10: 10 lớp, 390 học sinh
- Học sinh trong độ tuổi qui định, tốt nghiệp
THCS trong tỉnh, hoặc tốt nghiệp THCS ở
ngoài tỉnh nhưng có hộ khẩu ở tỉnh BR-VT
cùng với bố, hoặc mẹ được tham gia dự thi
vào các trường THPT công lập trên cùng địa
bàn huyện, thành phố đó (vùng giáp ranh được
dự thi ở trường THPT gần nơi cư trú).
III.Một số thông tin về nhà trường qua các
năm:


Quí phụ huynh và các em học sinh có thể
vào Website của nhà trường tại địa chỉ:
http://thpt-baria-brvt.edu.vn/ để biết thêm
thông tin mới nhất về tuyển sinh và về nhà
trường.
1. Một số kết quả giáo dục:
* Tốt nghiệp THPT: 100%.
* Kết qủa đậu Đại học-CĐ: trên 75%.
* Kết qủa học sinh giỏi: Học sinh giỏi
Quốc gia: 11 hs, Học sinh giỏi cấp Tỉnh: Văn
hóa: 500 giải, Thi Thí nghiệm thực hành: 17
giải, Văn thể mỹ: 102 giải, Thi NCKH: 8 giải.

- Trình độ: 100% đạt chuẩn, trong đó có 14
thạc sĩ: Toán,Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa,…
- Có tinh thần trách nhiệm cao, thương yêu
học sinh.

Khen thưởng học sinh HKPĐ

2. Một số thành tích nổi bật:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bằng Khen của Trung ương Đoàn, Bằng
khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam,
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng
công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai
đoạn 2013-2018, 2018-2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh, Giấy khen của Sở GD&ĐT và
nhiều Bằng khen, Giấy khen của các Sở, Ban
ngành về các thành tích đã đạt.

* Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa

3. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên :
- Nhận Bằng khen của Thủ tướng chính
phủ: 02 cán bộ.
- Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo
dục: 03 cán bộ.
- Nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn
TNCSHCM: 01 cán bộ
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 32 giáo viên;
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 67 giáo viên
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MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÚNG
TUYỂN LỚP 10
NĂM HỌC 2019 - 2020
Chi hội khuyến học trường THPT Bà Rịa
sẽ cấp “ HỌC BỔNG TÀI NĂNG” cho các học
sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 – 2020
cho các diện sau:
1. Học sinh đạt giải nhất hoặc nhì trong
kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9
cấp tỉnh năm học 2018-2019 và trúng tuyển vào
trường; học sinh thi vào trường THPT Bà Rịa
đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của
khu vực Thành phố Bà Rịa sẽ được cấp “HỌC
BỔNG TÀI NĂNG” với mức 1.000.000
đồng/học sinh.
2. Học sinh đạt giải ba hoặc khuyến
khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn
văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2018 - 2019
trúng tuyến vào trường sẽ được cấp “ HỌC
BỔNG TÀI NĂNG” với mức 500.000 đổng/học
sinh.

đại học) cho các học sinh đậu Đại học công lập
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Khen thưởng và cấp học bổng tài năng
cho những học sinh xuất sắc trong thi cử, học
tập: Học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi
cấp tỉnh, cấp trường, học sinh giỏi nhất trường,
nhất các khối. Khen thưởng học sinh đạt thành
tích cao trong các hoạt động Văn - Thể - Mỹ các
cấp.
- Cấp học bổng khuyến học hàng tháng đối
với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có
tinh thần cầu tiến với chủ trương “ không để
học sinh bỏ học vì lý do kinh tế khó khăn”.

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường

* Phương châm của nhà trường : “ Tạo dựng
một môi trường quản lý, dạy – học tuyệt đối an
toàn, nề nếp, thân thiện, hứng thú, sáng tạo để
mỗi học sinh có cơ hội phát triển nhân cách tốt
đẹp, phát huy tiềm năng, năng lực tư duy và tính
sáng tạo.” Rất hân hạnh được tiếp nhận các
em học sinh vào trường.

* Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu.

Phòng thực hành tin học (2 phòng)

4. Hai diện trên và các học sinh xếp loại
giỏi, điểm thi tuyển cao, khi nhập học sẽ được
nhà trường tổ chức giảng dạy đặc biệt để tham
dự các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc
gia, thi Đại học với các chế độ ưu tiên.
5. Ngoài ra, nhà trường sẽ cấp học bổng
năm đầu tiên (trị giá bằng học phí 01 năm học

Khen thưởng học sinh giỏi




Sân bóng đá


