CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M2017-CHUYÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
NĂM HỌC 2017 – 2018
(DÀNH CHO THÍ SINH TỐT NGHIỆP THCS Ở CÁC TỈNH NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Họ tên thí sinh (ghi chữ IN HOA): ....................................................................................................
Ngày sinh: ......................................................................... Nam, Nữ: ................................................
Nơi sinh (Tỉnh, TP): ..........................................................................................................................
Học sinh lớp 9 trường: ................................... Quận, Huyện:...................... Tỉnh, TP: ......................
Ngoại ngữ lớp 9: ...................................... . Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở: .............................
 Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm của:
Lớp

Hạnh kiểm

Học lực

6
7
8
9
Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú :.......................... số nhà: .................đường: ...................................
Phường, xã: ........................................................... Quận, Huyện: .....................................................
Tỉnh, Thành phố: .................................................. Số điện thoại ......................................................
 Hồ sơ dự thi:
- Bản sao trang học bạ lớp 9.
Ảnh 34
- Bản sao khai sinh hợp lệ.
(có đóng dấu
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.
giáp lai của

Điểm
khuyến khích cộng thêm: (Học sinh giỏi cấp tỉnh, Thành phố, chỉ ghi điểm
trường THPT
khuyến
khích khi môn chuyên trùng với môn đạt giải HS giỏi)
chuyên Lê
Hồng Phong)

- Giải: ............................................................Môn đạt giải ....................................................
- Môn chuyên dự thi: .............................................................................................................
 Chọn nguyện vọng lớp 10 chuyên
Nguyện vọng ưu tiên 1: Lớp chuyên Trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Nguyện vọng ưu tiên 3: Lớp không chuyên Trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong 
(Đánh dấu X vào ô vuông, nếu đồng ý chọn)

Tôi xin cam kết những phần khai trên là đúng và sẽ nộp hồ sơ chính thức cho trường trong vòng 3
ngày sau khi trường công bố kết quả trúng tuyển và thực hiện đầy đủ các qui định của trường.
Ghi chú :
- Không đổi môn chuyên, môn ngoại ngữ sau khi nộp hồ sơ.
- Hồ sơ không được trả lại.
- Xem hướng dẫn ở mặt sau phiếu.
Ngày
tháng
năm 2017
THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2017 – 2018
I. Điều kiện dự thi:
 Độ tuổi: 15 tuổi. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên.
 Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.
II. Điểm khuyến khích cộng thêm:
 Học sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học lớp 9 cấp Thành phố
được cộng điểm khi tuyển vào lớp chuyên nếu môn đạt giải là môn chuyên mà học sinh đăng ký dự
thi.
 Mức điểm cộng thêm :
- Giải nhất : 2,0 điểm
- Giải nhì : 1,5 điểm
- Giải ba : 1,0 điểm.
III. Môn chuyên của các trường :
 Trường chuyên thành phố:
1. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, tiếng Anh,
tiếng Trung, tiếng Nhật, Tin học.
2. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, tiếng Anh.
3. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, tiếng Anh.
4. Trường THPT Gia Định: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, tiếng Anh, Tin học.
 Trường chuyên địa phương:
5. Trường THPT Củ Chi – Huyện Củ Chi: Toán, tiếng Anh.
6. Trường THPT Trung Phú – Huyện Củ Chi: Toán, Vật lí, Hóa học, tiếng Anh.
7. Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – Huyện Hóc Môn: Toán, Vật lí, Hóa học, tiếng Anh.
8. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân – Q.Thủ Đức: Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Hóa học, tiếng Anh.
9. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Quận 6: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
Lưu ý :
1. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn nguyện vọng vào
trường chuyên thành phố:
Nguyện vọng ưu tiên 1, 2: gồm các lớp chuyên của 1 trong những trường chuyên thành phố đã nêu ở
trên.
Nguyện vọng ưu tiên 3, 4: gồm các lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
Nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi học lớp 9.
2. Học sinh tốt nghiệp trung học sơ sở ở các tỉnh thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:
Chọn nguyện vọng ưu tiên 1, 3 là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nộp hồ sơ tại trường THPT
chuyên Lê Hồng Phong.
3. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn các trường chuyên địa
phương thì chỉ được chọn 1 trường chuyên duy nhất ở địa phương và ghi vào nguyện vọng ưu tiên 1
ở phần C, các phần nguyện vọng ưu tiên 2, 3, 4 ghi KHÔNG. Nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi
học lớp 9.
4. Trong phần C, mục môn chuyên và môn thi chuyên:
- Các môn Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật thì
môn chuyên và môn thi chuyên giống nhau.
- Riêng môn Tin học phần môn thi chuyên ghi theo nguyện vọng chọn môn thi của học sinh (lập
trình Pascal hoặc Toán).

