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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2017
TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VÀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018
Kính gửi: Hiệu trưởng trường ......................................................................................
Số báo danh:......................
Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA): .........................................................................
Phòng thi: ..........................
Ngày sinh: ........................................ Nam, Nữ: ........................ Dân tộc: ....................
Điểm thi: ...........................
Nơi sinh (Tỉnh, TP) ......................................................................................................
Học sinh trường: ...................................................................... Lớp:..................Ngoại ngữ:....................
Địa chỉ thường trú hay tạm trú ở TP: số nhà: .......................... Đường/KP: .............................................
Phường, xã: ............................................. Mã phường, xã: ......................... Quận, Huyện: ....................
Số điện thoại liên lạc: ..............................................................................................................................
Hộ khẩu:
Có HK thành phố 
Không có HK thành phố 
tạm trú (KT3) 
Học bạ bản chính: Hợp lệ

Không hợp lệ:

Bản sao khai sinh: Hợp lệ

Không hợp lệ:

A. XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ: Điểm trung bình môn cả năm lớp 9:.....................

Ảnh 3x4
(đóng dấu
giáp lai)

Môn học
ĐBQ môn cả năm lớp 9

Ngữ văn

Toán

Môn có điểm bình quân thấp nhất

Ghi chú

Môn : ……..… Điểm:………..

Số buổi nghỉ học trong năm lớp 9: ...................................................................................................
Học sinh thuộc loại xét tốt nghiệp: 1 
2
3
4
5
Nếu thuộc loại xét tốt nghiệp 3 hoặc 4 thì đánh dấu vào 1 trong 3 ô thích hợp sau:
1. Nghỉ học trên 45 buổi (kiểm tra lại môn Ngữ Văn, Toán)

2. Kiểm tra lại các môn dưới 5 điểm 
3. Hạnh kiểm yếu

Diện ưu tiên, khuyến khích xét tốt nghiệp (từ 0 đến 6): ..... Ghi chú diện: ....................................
B. THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:
♦ Diện ưu tiên, khuyến khích: (Xem hướng dẫn ở mặt sau phiếu)
Diện ưu tiên: ....................................... Mã ưu tiên:................................. Điểm ưu tiên: ...................
Diện ưu tiên: ....................................... Mã ưu tiên:................................. Điểm ưu tiên: ...................
Diện khuyến khích:............................. Mã khuyến khích: ...................... Điểm khuyến khích: ........
Diện khuyến khích:............................. Mã khuyến khích: ...................... Điểm khuyến khích: ........
♦ Tổng số điểm được cộng thêm: ............... điểm (không quá 5 điểm)
♦ Chọn nguyện vọng vào lớp 10 THPT:
Nguyện vọng ưu tiên 1: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
Nguyện vọng ưu tiên 2: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
Nguyện vọng ưu tiên 3: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
C. THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN:
♦ Xếp loại cuối năm:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Học lực
Hạnh kiểm
♦ Đạt giải thi HSG lớp 9 cấp Thành phố (nhất, nhì, ba) ......... Môn đạt giải .............. Điểm KK .......
♦ Môn chuyên .................................................. Môn thi chuyên ........................................................
Nguyện vọng ưu tiên 1: Trường THPT: ...........................................................................................
Nguyện vọng ưu tiên 2: Trường THPT: ...........................................................................................
Nguyện vọng ưu tiên 3: Lớp không chuyên trường THPT chuyên:.................................................
Nguyện vọng ưu tiên 4: Lớp không chuyên trường THPT chuyên:.................................................
Nếu không chọn nguyện vọng nào thì ghi KHÔNG vào nguyện vọng đó.
Tôi xin cam kết những phần kê khai và đăng ký trên là đúng và không thay đổi nguyện vọng đã
đăng ký (trừ thời gian được qui định trước khi thi). Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo
quy chế thi và những điều qui định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH
Tôi ký tên dưới đây là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh: …………………
Đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung trong phiếu trên đây của con tôi.
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm 2017
THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ
XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2017
VÀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018
Số báo danh:......................
Họ và tên: thí sinh (ghi chữ IN HOA): ........................................................................
Phòng thi: ..........................
Ngày sinh: ........................................ Nam, Nữ: ........................ Dân tộc: ....................
Điểm thi: ...........................
Nơi sinh (tỉnh, TP) .......................................................................................................
Học sinh trường: ...................................................................... Lớp:..................Ngoại ngữ:....................
Địa chỉ thường trú hay tạm trú ở TP: số nhà: .......................... Đường/KP: .............................................
Phường, xã: ............................................. Mã phường, xã: ......................... Quận, Huyện: ....................
Số điện thoại liên lạc: ..............................................................................................................................
Hộ khẩu:
Có HK thành phố 
Không có HK thành phố 
tạm trú (KT3) 
Học bạ bản chính: Hợp lệ

Không hợp lệ:

Bản sao khai sinh: Hợp lệ

Không hợp lệ:

A. XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ: Điểm trung bình môn cả năm lớp 9:.....................

Ảnh 3x4
(đóng dấu
giáp lai)

Môn học

Ngữ văn

Toán

ĐBQ môn cả năm lớp 9

Môn có điểm bình quân thấp nhất

Ghi chú

Môn : ……..…… Điểm:………..

Số buổi nghỉ học trong năm lớp 9: ...................................................................................................
Học sinh thuộc loại xét tốt nghiệp: 1 
2
3
4
5
Nếu thuộc loại xét tốt nghiệp 3 hoặc 4 thì đánh dấu vào 1 trong 3 ô thích hợp sau:
1. Nghỉ học trên 45 buổi (kiểm tra lại môn Ngữ Văn, Toán)

2. Kiểm tra lại các môn dưới 5 điểm 
3. Hạnh kiểm yếu

Diện ưu tiên khuyến khích xét tốt nghiệp (từ 0 đến 6): ...... Ghi chú diện: .......................................
B. THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:
♦ Diện ưu tiên, khuyến khích: (Xem hướng dẫn ở mặt sau phiếu)
Diện ưu tiên: ....................................... Mã ưu tiên:................................. Điểm ưu tiên: ...................
Diện ưu tiên: ....................................... Mã ưu tiên:................................. Điểm ưu tiên: ...................
Diện khuyến khích:............................. Mã khuyến khích: ...................... Điểm khuyến khích: ........
Diện khuyến khích:............................. Mã khuyến khích: ...................... Điểm khuyến khích: ........
♦ Tổng số điểm được cộng thêm: ......... điểm (không quá 5 điểm)
♦ Chọn nguyện vọng vào lớp 10 THPT:
Nguyện vọng ưu tiên 1: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
Nguyện vọng ưu tiên 2: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
Nguyện vọng ưu tiên 3: Trường: ............................................................... Q/H: ..............................
C. THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN:
♦ Xếp loại cuối năm:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Học lực
Hạnh kiểm
♦ Đạt giải thi HSG lớp 9 cấp Thành phố (nhất, nhì, ba) ......... Môn đạt giải .............. Điểm KK .......
♦ Môn chuyên .................................................. Môn thi chuyên ........................................................
Nguyện vọng ưu tiên 1: Trường THPT: ...........................................................................................
Nguyện vọng ưu tiên 2: Trường THPT: ...........................................................................................
Nguyện vọng ưu tiên 3: Lớp không chuyên trường THPT chuyên:.................................................
Nguyện vọng ưu tiên 4: Lớp không chuyên trường THPT chuyên:.................................................
Nếu không chọn nguyện vọng nào thì ghi KHÔNG vào nguyện vọng đó.
Người kiểm tra của trường:
Ngày tháng năm 2017
(Họ tên và chữ ký)
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC TTGDTX

PHẦN KIỂM TRA CỦA ĐIỂM THI:
Họ tên người kiểm tra: .................................................................
Đơn vị công tác: ............................................. Ký tên: .................

