SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƢỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Năm học 2021-2022
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường THPT số 1 Đức Phổ
Tôi tên:.................................................................... Nam(Nữ):.........................
Sinh ngày:........................................................................................................
Nơi Sinh:...........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:................................................................................................
Điện thoại liên hệ:............................................................................................
Đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT số 1 Đức Phổ trong kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 khóa ngày 4 tháng 6 năm 2021; Số báo danh:...............Phòng thi:...
Kết quả bài thi tuyển sinh (không tính hệ số)
Ngữ văn:................; Toán: ....................; Tiếng Anh:......................
Sau khi xem xét việc đăng ký sắp lớp, để thuận tiện cho việc học các tiết
tự chọn của nhà trường, tôi có nguyện vọng đăng ký vào ban cơ bản với các
nhóm tiết học tự chon như sau:
Nhóm Các môn sẽ có thêm tiết tự
chọn

1
2
3
4
5
6

Nguyện vọng
1

Nguyện vọng
2

Ghi chú

Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, tiếng Anh
Toán, Vật lý, tiếng Anh
Toán, Văn học, tiếng Anh
Văn học, Lịch sử, Địa lý

* Trong mỗi nguyện vọng học sinh chọn tối đa 01 nhóm môn và đánh dấu (X)
vào ô tƣơng ứng.
* Chú ý: Để thuận tiện cho việc biên chế lớp học, học sinh chọn một nhóm ở
nguyện vọng 1 và một nhóm ở nguyện vọng 2.
Cam kết của Phụ huynh:
Tôi đồng ý với việc lựa chọn các tiết tự chọn của
các môn học như trên, hứa sẽ động viên nhắc
nhở con tôi nghiêm túc chấp hành nội quy học
sinh và quy ước giữa gia đình, nhà trường.
Phụ huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ....... tháng....... năm 2021
(Chữ ký và họ tên học sinh)

