CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M2021-TT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 – 2022
Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA): ............................................................................
Ngày sinh: ................................................................ Nam, Nữ: ......................................
Ảnh 34
(có đóng dấu
Nơi sinh (Tỉnh, TP):........................................................................................................
giáp lai của
Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú: Số nhà: ..... ……..…...đường: .....................................
trường)
Phường, xã:… .............................................. ..Quận, Huyện: ..........................................
Thành phố:.. ................................................. ..Số điện thoại: ..........................................
Học sinh lớp 9 trường: ......................... …........................................ ............................
Quận, Huyện, Thành phố: ..................... . 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
 Đối tượng xét tuyển:
- Học sinh khuyết tật

- Học sinh đạt các điều kiện sau:

 Đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật
cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;
 Giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ Giáo dục
và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi.
 Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao học bạ trang đầu và trang 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.
- Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc
gia và quốc tế hợp lệ và bản sao Quyết định cử tham gia.
 Chọn nguyện vọng lớp 10
Nguyện vọng 1: Trường: ........................................................................... Q/H: ...................................
Nguyện vọng 2: Trường: ........................................................................... Q/H: ...................................
Nguyện vọng 3: 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 sẽ không thay đổi nguyện vọng. Tôi sẽ
nộp hồ sơ chính thức cho trường trúng tuyển theo thời gian quy định và thực hiện đầy đủ qui định của trường.
Ghi chú: Hồ sơ không được trả lại.
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)

