
 

 

   Ảnh 3x4 
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ĐƠN XIN HỌC LỚP MỘT NĂM HỌC 2018 – 2019 

I- THÔNG TIN HỌC SINH  

Họ và tên: ………………………………….………… Sinh ngày……./…./………Nam        Nữ 

Nơi sinh:……………………………………………   Dân tộc………………………………............ 

HK thường trú tại: Phường (Xã)……………………Quận (Huyện)……………......TP…………… 

Hiện ở: Số nhà…...... Phố (Thôn)………………………. Phường (Xã)……………………………. 

Quận (Huyện)…………………………. Thành phố……………………………….. 

Tình trạng sức khỏe (ghi rõ bệnh của con nếu có)………………………………… 

Học sinh dị ứng với thức ăn (nếu có)……………………………………………… 

Họ và tên anh chị, em ruột học ở Hệ thống GD Lômônôxốp………..……………. 

……………………………………………….. Lớp……..năm học 201…./201…… 

II- THÔNG TIN CMHS HỌC SINH  

Họ và tên cha:………………………………… 

Năm sinh:…………………………………….. 

Số CMND:……………...………………….. 

Điện thoại …………………………………… 

Nghề nghiệp…………………………………. 

Chức vụ:……………………………………… 

Nơi công tác:……………………………….... 

Họ và tên mẹ:…………………………………..... 

Năm sinh:……………………………………….. 

Số CMND:……………...……………………… 

Điện thoại ……………………………………..... 

Nghề nghiệp……………………………………... 

Chức vụ:…………………………………………. 

Nơi công tác:…………………………………...... 

III - ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG   

1.Đi xe Ô tô của trường 

   Đón trả theo thỏa thuận                                      Đón trả theo tuyến (do nhà trường qui định) 

2. Ăn sáng tại trường (lúc 7h30’) 

IV–THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Khi cần liên hệ với:………………………………………….Điện thoạị (1 số)……………………. 

Số điện thoại nhận tin nhắn điện tử hàng ngày (chỉ cần ghi 1 số di động):………………………… 

Sau khi nghiên cứu kĩ thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của Nhà trường, gia đình chúng 

tôi có nguyện vọng cho con được học tại trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình; chúng tôi cam kết 

thực hiện đầy đủ các qui định của Nhà trường. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng, nếu sai gia đình xin chịu trách nhiệm và tự 

nguyện không nhập học cho con. 

                                                                                Hà Nội, ngày……tháng…..năm 20….. 

                                                                                              CMHS ký, ghi rõ họ tên 

 

http://lomonoxop.edu.vn/

