CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M2021-TICHHOP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP
NĂM HỌC 2021 – 2022
Ảnh 34
(có đóng dấu
giáp lai của
trường)

Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA): .......................................................................
Ngày sinh: ................................................................ Nam, Nữ: .................................
Nơi sinh (Tỉnh, TP): ...................................................................................................
Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú: Số nhà: ..... ……..….đường: .. ................................
Phường, xã: .................................................. Quận, Huyện: .......................................
Tỉnh, Thành phố: .......................................... Số điện thoại: .......................................

Học sinh lớp 9 trường: ......................... ............................................ .......................
Quận, Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: ............................ .......................
Ngoại ngữ lớp 9: ............................ . Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở: ...............
Điểm trung bình của Chương trình tích hợp (dành cho học sinh nhóm 1): ...............
 Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm của:
Lớp
Hạnh kiểm
Học lực
6
7
8
9
 Hồ sơ dự thi:
- Bản sao trang học bạ lớp 9.
- Bản sao khai sinh hợp lệ.
- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung
học cơ sở tạm thời.
 Nguyện vọng lớp 10 tích hợp nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tích
hợp cấp trung học cơ sở và chỉ chọn học chương trình tích hợp.
- Nguyện vọng 1: Trường:…… ......................................................... Q/H: ...............
- Nguyện vọng 2: Trường: ................................................................. Q/H: ...............
 Nguyện vọng lớp 10 tích hợp nhóm 2: Học sinh không tham gia học chương trình
tích hợp cấp trung học cơ sở và có nguyện vọng học chương trình tích hợp.
- Nguyện vọng 1: Trường: ................................................................. Q/H: ...............
- Nguyện vọng 2: Trường: ................................................................. Q/H: ...............
Lưu ý: Nếu không chọn nguyện vọng 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) và nộp hồ sơ theo lịch khi trường công bố kết quả trúng tuyển
và thực hiện đầy đủ các qui định của trường.
XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH
Tôi ký tên dưới đây là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh: ………………………
Tôi 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 2021
THÍ SINH ĐĂNG KÝ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN THI TUYỂN VÀO LỚP 10
TRƯỜNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP NĂM HỌC 2021 – 2022
I. Điều kiện dự thi:

 Chỉ xét đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi
phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.
 Thí sinh đã đăng ký chương trình tích hợp thì sẽ không được đăng ký thi chuyên và
ngược lại.
II. Trường có chương trình tích hợp:
STT

Trường

Quận

Số
lớp

Số học
sinh

1

Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

1

3

105

2

Trung học phổ thông Lương Thế Vinh

1

3

105

3

Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

1

2

70

4

Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

3

1

35

5

Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong

5

2

70

6

Trung học phổ thông Gia Định

Bình Thạnh

3

105

7

Trung học phổ thông Võ Thị Sáu

Bình Thạnh

1

35

8

Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo

Gò Vấp

2

70

9

Trung học phổ thông Phú Nhuận

Phú Nhuận

3

105

10

Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền

Tân Bình

3

105

11

Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân

Thành phố Thủ Đức

2

70

12

Trung học phổ thông Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức

1

35

13

Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu

Hóc Môn

2

70

III. Đối tượng dự thi:
1. Nhóm 1:
- Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2)
- Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và điểm thi Chương trình
tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy chương trình tích hợp
theo nguyện vọng.
2. Nhóm 2:
- Tốt nghiệp trung học cơ sở loại từ Khá trở lên.
- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2).
- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh 10 trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh:
dự thi đủ 3 môn qui định (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) và học sinh phải dự thi môn Tích hợp.

