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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 9
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - NĂM HỌC 2018-2019
Họ và tên (chữ IN HOA): ............................................................................................................................
Dân tộc: ......................................................................................................... Giới tính:..................................
Ngày sinh: ............../ ............/ ......................... Nơi sinh: ..............................................................................
Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................ Điện thoại: ..........................
Là học sinh ............Trường ........................................................Huyện (TX, TP): ...............................
Kết quả xếp loại cả năm học của các năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 đều đạt hạnh kiểm
tốt, học lực giỏi.
Điểm TBCN lớp 8: ........................................................
Tôi xin đăng ký dự tuyển vào lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - năm học
2018-2019.
Tôi cam kết học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn khi được trúng tuyển.
. . . . . . . . . . . . . , ngày . . . . tháng 5 năm 2018
Xác nhận của phụ huynh học sinh
Chữ ký của học sinh
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(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG (CẤP THCS)
Xác nhận học sinh ...........................................................................................
có xếp loại cả năm học các năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 đều đạt
hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.
Ảnh 3x4
.............,

ngày . . . . tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

Trường THCS đóng
dấu giáp lai ảnh
học sinh đăng ký dự thi


THẺ DỰ THI
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xác nhận học sinh đủ điều
kiện tham gia dự tuyển với số báo danh: ............................... , phòng thi số: ...........................
Nha Trang, ngày . . . . tháng 5 măm 2018
HIỆU TRƯỞNG
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