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Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10, LỚP 10 CHUYÊN
Năm học 2020-2021
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường ………………….……………………………………………………………………….....
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa): ………………………………………..……………………………………………………………………….….Nam □/ Nữ □
2. Sinh ngày……….……..tháng ……..…….năm………………….…………………..……..Dân tộc…………………………………………………………………………..………..
3. Nơi sinh (ghi tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương): ……………….……………….……………………………………………….……
4. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………Điện thoại …………………………….…..…………
5. Học sinh lớp…………….trường THCS………………………………………..……huyện (thị, TP): ……….…………………tỉnh: …………….……..…………
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
6. Đăng ký thi tuyển vào lớp 10 Chuyên: (HS không thi tuyển vào lớp 10 chuyên không ghi phần này)
a) Đăng ký thi môn chuyên 1: …………………………………….. , Điểm trung bình cả năm môn chuyên 1: ………….….….…
b) Đăng ký thi môn chuyên 2: ……………………………….……. , Điểm trung bình cả năm môn chuyên 2: ………….….….…
c) Đăng ký vào lớp không chuyên (Ghi rõ: Đồng ý / không đồng ý): …………………………………………………………………………….
7. Đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT:
a) Nguyện vọng 1 vào trường THPT: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………
b) Nguyện vọng 2 vào trường THPT: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………
C. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
8. Xếp loại cuối năm học lớp 9: Hạnh kiểm:………………………….………..……Học lực:……………………………………………………………
9. Xếp loại cuối năm các lớp cấp THCS (HS không thi tuyển vào lớp 10 chuyên không ghi phần này)
+ Xếp loại học lực:
Lớp 6……………………………….....… , Lớp 7……………………………….....… Lớp 8 ………………………….……….....…
+ Xếp loại hạnh kiểm: Lớp 6……………………………….....… , Lớp 7……………………………….....… Lớp 8 ……………………….………….....…
10. Xếp loại tốt nghiệp THCS: …………………………………...., năm tốt nghiệp THCS/BT THCS: ………………...…………….………..
11. Ngoại ngữ: Tiếng Anh , Tiếng Pháp , Ngoại ngữ khác: ………………….………………………………………….………….…….….....…
12. Đạt giải các môn văn hoá cấp tỉnh: Giải: ………………………….……..…. Môn: ………………………………..……………………………….….……….
13. Đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Giải …………………………..……………….……………………..…………………..……….….……….
14. Đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp QG: Giải ………………………….………………………………………..……………….………….….……….
15. Diện ưu tiên trong xét tuyển sinh lớp 10 THPT (xem hướng dẫn mặt sau đơn):
Diện ưu tiên: ……………………………………………….……………………….Mã ưu tiên:…………………………………..Điểm ưu tiên:………………………………………
Diện ưu tiên: ……………………………………………….……………………….Mã ưu tiên:…………………………………..Điểm ưu tiên:………………………………………
Tổng số điểm ưu tiên được cộng thêm: …………………………...…………. điểm
Xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS/TTGDTX
(Ký tên đóng dấu)
Ảnh
3x4
(Trường
đóng dấu
giáp ảnh
này)

*CHÚ Ý: Hồ sơ kèm theo, bao gồm:
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (do trường THCS cấp).
+ Học bạ THCS (bản chính).
+ Các giấy chứng nhận đạt giải (nếu có).

……………..……………..,

ngày

tháng

năm 2020

Chữ ký học sinh
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4
(không
đóng dấu
ảnh này vì
sử dụng để
làm Thẻ dự
thi)

CHA MẸ HỌC SINH
(ký tên, ghi rõ họ tên)
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Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường THPT
- Học bạ:
hợp lệ  không hợp lệ 
- Bản sao khai sinh:
hợp lệ  không hợp lệ 
- GCN tốt nghiệp THCS: hợp lệ  không hợp lệ 
- Đạt giải các môn văn hoá cấp tỉnh: hợp lệ  không hợp lệ 
- Đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: hợp lệ 
không hợp lệ 
- Đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: hợp lệ 
không hợp lệ 

ngày ……………. tháng ………….. năm ……….……
Người kiểm tra của trường THPT
(ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………………………..,

HƯỚNG DẪN ĐIỂM CỘNG THÊM DIỆN ƯU TIÊN (TS LỚP 10 THPT)
Diện ưu tiên
1. Con liệt sĩ.

Mã UT

Điểm

CLS

1,5

CTB1

1,5

3. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Con của người hoạt
động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng
từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

CCM

1,5

4. Con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động, con bà mẹ VN anh hùng.

CAH

1,0

5. Con thương binh, bệnh binh, con những người hưởng chế độ như thương binh, bệnh
binh mất sức lao động dưới 81%.

CTB2

1,0

6. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số.

DTS

0,5

VS

0,5

2. Con thương binh, bệnh binh, con những người hưởng chế độ như thương binh, bệnh
binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

7. Người học đang sinh sống, học tập ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

