
PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

NĂM  HỌC 2021-2022 

I. HỌC SINH 

Họ và tên:  …………………………………….Nam (nữ) ;  Dân tộc : ……………………. 
Ngày sinh : ………………………………….. Nơi sinh:  ………………………………….. 
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………… 

Số báo danh: …………………   Mã học sinh: ……………… Mật khẩu: ………………… 

Học sinh lớp 9 trường : …………………………………………………………………….. 

Con liệt sĩ :   Con thương binh:  Con mồ côi:   Con thuộc diện hộ nghèo:  

Năng khiếu: ………………………………………………………………………………… 

Chức vụ cán bộ lớp cao nhất đã làm ở trường THCS: ……………………………………... 

Điểm TB lớp 9 môn Hạnh kiểm 

 lớp 9 
Điểm thi TS vào lớp 10 

Toán Văn Anh 
 

Toán Văn Anh 
Sử Tổng điểm 

xét tuyển 

        

II. GIA ĐÌNH HỌC SINH 

Họ và tên bố: ……………………… Tuổi:  ………… Điện thoại di động: ……………... 

Nghề nghiệp : ……………………… Chức vụ: ………………………………………….. 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………… 

Họ và tên mẹ: ………………………. Tuổi: ………….. Điện thoại di động:……………. 

Nghề nghiệp: …………………………Chức vụ: …………………………………………. 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………… 

Bố (mẹ) đã từng tham gia trong Ban phụ huynh THCS:   

Địa chỉ của gia đình:  ………………………………………………. ĐTNR …………….                                                         

Những hạn chế về sức khỏe của HS:  

III. HỌC SINH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC (Theo các ban cơ bản: A, A1, D ) 

A A1 D 

   

 

Nếu không được xếp vào Ban 

A1 thì nguyện vọng xếp vào 

Ban nào dưới đây:  

(Dành cho HS đăng ký vào 

ban A1) 

Nếu không được xếp vào Ban 

D thì nguyện vọng xếp vào Ban 

nào dưới đây: 

(Dành cho Hs đăng ký vào 

ban D) 

Đăng ký học chương 

trình tiếng Anh (với giáo 

viên nước ngoài) theo 

chuẩn đầu ra IELTS  

A D A A1  

    

IV. GIA ĐÌNH HỌC SINH CAM KẾT 

1. Kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh; 

2. Thực hiện tốt nội qui của nhà trường và của Ban đại diện hội CMHS nhà trường. 

                                                                                  Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021 

            Cha mẹ học sinh xác nhận                                                        Học sinh 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-BA ĐÌNH 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 


