SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS VÀ THPT
M.V. LÔMÔNÔXỐP

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

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN
VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH NĂM HỌC 2019 - 2020
Lớp thi THPTQG tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học)
Lớp thi THPTQG tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lí, GDCD)
Lớp tăng cường 6 tiết Tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS
Có nguyện vọng học Ngoại ngữ 2 Tiếng Đức (nếu đủ điểm vào lớp chọn)
PHẦN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Họ và tên học sinh ....................................................... Nam
Nữ
Dân tộc..................
Ngày, tháng, năm sinh .................................................. Nơi sinh (Tỉnh, TP) ........................................
Họ và tên Cha (Mẹ) đăng ký học cho con .....................................................Điện thoại:....................
Đang có anh (chị, em) ruột học ở Hệ thống giáo dục Lômônôxốp
Họ và tên anh (chị, em) ruột:………………………..…………….đang học lớp……….của Hệ thống
Số điện thoại nhận tin nhắn Sổ liên lạc điện tử......................................
PHẦN TỰ KHAI
Điểm thi vào lớp 10 ngày 02/6/2019 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm cộng
thi môn
thi môn
thi môn
thi môn
thêm
Ngữ văn
Toán
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Điểm ưu
tiên

Điểm Xét
Tuyển
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Điểm xét tuyển (7) = [ (1) + (2)]x2 + (3) + (4) + (5) + (6)
Thành tích đặc biệt (thuộc diện điểm cộng thêm):…………………………………………….…..
Gia đình chính sách (thuộc diện điểm cộng thêm):…………………………………………….…..
Năm học 2018 - 2019 học tại trường THCS:...………
Sau khi nghiên cứu kĩ thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, gia đình
chúng tôi có nguyện vọng cho con được học tại trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp; chúng
tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường.
Chúng 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.
Cha mẹ học sinh ký tên
Đăng ký ô tô tuyến số………..

