
   

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC 2020 - 2021 
 Kính gửi : Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lớp 10 trƣờng THPT Nguyễn Hữu Tiến  

 

Tên Cha: ………………………………......…….......Nghề nghiệp : …………......................… 

Tên Mẹ: ………………………………......…........… Nghề nghiệp : …………......................… 

Các số điện thoại liên lạc :………………………………............................................................. 

Hiện cư ngụ tại số ………………..............................................................................................… 

Xin nhập học vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 

Cho học sinh:…………………………………………………….................................................. 

Ngày tháng năm sinh : …………………  Nơi sinh : ………………… Dân tộc: ........................ 

Đã học xong lớp 9 tại trường THCS:………………………………………… 

1. Kết quả học tập (TBm cuối năm) lớp 9: 

Môn Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh TBm cả năm 

Điểm TBm          

2. Điểm thi tuyển vào lớp 10: 

Môn Toán Văn  Anh Tổng điểm thi 

(Văn, Toán nhân hệ số 2) 

Điểm     

3. Điểm ưu tiên, khuyến khích 

- Vùng sâu:     xã: ....................................- Nghề PT :       loại: .................... 

- Đạt HSG cấp TP :   giải: ........., môn: ............. - Con TB, LS :  hạng/loại: ........... 

4. Tổng điểm thi  tuyển: điểm thi (2) + điểm UT KK ((3) =  .......................... điểm 

Tôi xin cam kết : 

-  Thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục con em học tập tốt, rèn luyện 

đạo đức và chấp hành đúng, đầy đủ nội quy của trường. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cha, mẹ học sinh. 

Hồ sơ đính kèm :     Ngày        tháng  8  năm 2020 

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)      Ngƣời làm đơn 

- Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên             (Ký và ghi rõ họ tên) 
- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 

- Học bạ THCS bản chính 

- Giấy chứng nhận TN THCS tạm thời 

- Bản sao: hộ khẩu + giấy khai sinh 

- Các giấy tờ ưu tiên , khuyến khích (nếu có) 

  

 

 

 

 

  

 

STT:  


