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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 
 

                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

          Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2022 

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN HỌC TỰ CHỌN LỚP 10 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

I-Phần thông tin cá nhân: 

- Họ và tên học sinh:…………………………………………………………………….  Nam, nữ: ………… 

- Sinh ngày………tháng………… năm…………….  

- Số CCCD/Số định danh cá nhân của học sinh: ……………………………….   

- Số mã thẻ BHYT: ……………………………….   

- Học sinh trường THCS:…………………………………………………………………….   

- Địa chỉ nhà: (Ghi rõ số nhà, đường, tổ dân phố, phường xã)………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

- Điện thoại di động:…………………………...  

- Tổng điểm xét tuyển vào trường THPT BMT:……………….. 

- Thứ tự xét tuyển:………….(Học sinh tra cứu số thứ tự này ở danh sách bảng tin)      

- ĐTBCN lớp 9:……… 

- ĐTBCN môn Toán:………;ĐTBCN môn Văn:………;ĐTBCN môn Anh:………            

- Điểm trung bình các môn trong tổ hợp:.................... 

- Đã dự thi môn chuyên:…………………Điểm môn chuyên:  ………………………     (nếu có) 

- Họ và tên Bố: ……………………………………………………  Nghề nghiệp: ……………………...………...  

- Họ và tên Mẹ:……………………………………………………  Nghề nghiệp: ……………………...……….. 

- Diện chính sách (con liệt sĩ, con thương binh, hộ nghèo, DTTS): ……………………...………..................... 

II-Thành tích đặc biệt trong học tập: 

Đã đạt học sinh giỏi: 

+ Cấp thành phố (huyện) môn: ………...…...    Giải:………...   Năm học: ………............ 

+ Cấp tỉnh môn:    ………...…...    Giải:………...   Năm học:………............ 

+ Cấp quốc gia môn:   ………...…...    Giải:………...   Năm học:………............ 
(Có thể phô tô Giấy chứng nhận đạt giải, không cần công chứng kẹp vào sau tờ khai này) 

 

 

 

 



III-Phần thông tin để xếp lớp theo tổ hợp môn học tự chọn  

(Đánh dấu X vào đúng các nguyện vọng) 

Tên tổ hợp môn học tự chọn và số lớp NV 1 NV 2 NV 3 

Tổ hợp 1: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Tin học; Chuyên đề Toán, Vật 

lý, Hoá học (3 lớp)  

   

Tổ hợp 2: Hoá, Sinh học, Địa lý, Tin học; Chuyên đề Toán, Hoá 

học, Sinh học (2 lớp) 

   

Tổ hợp 3: Vật lý, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công 

nghệ (NN), Chuyên đề Toán, Vật lý, Anh (2 lớp) 

   

Tổ hợp 4: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Tin học; 

Chuyên đề Văn, Sử, Địa (2 lớp) 

   

Tổ hợp 5: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoá học, Tin học; 

Chuyên đề Toán, Văn, Anh (1 lớp) 

   

Tổ hợp 6: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoá học, Tin học; 

Chuyên đề Toán, Văn, Pháp/Anh (1 lớp) 

   

Tổ hợp 7: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoá học, Mỹ 

thuật; Chuyên đề Toán, Văn, Anh (1 lớp) 

   

Tổ hợp 8: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Âm nhạc, Sinh 

học; Chuyên đề Sử, Địa, giáo dục kinh tế và pháp luật (1 lớp) 

   

*Lưu ý: 

-Mỗi học sinh đăng ký ít nhất 01 nguyện vọng (NV), nhiều nhất 03 NV theo thứ tự ưu tiên NV1, NV2, NV3 

(Hs nên đăng ký nhiều nguyện vọng!) 

-Mỗi tổ hợp môn phải có tối thiểu 30 học sinh đăng ký thì nhà trường mới tổ chức lớp học. Nếu số lượng học 

sinh đăng kí ít hơn 30 thì nhà trường không tổ chức lớp học đó và học sinh sẽ được chuyển sang học nguyện 

vọng 2, 3. Nếu số lượng học sinh đăng kí cho các tổ hợp vượt quá số lớp thì các em có điểm xét tuyển thấp 

hơn cũng sẽ được chuyển sang học nguyện vọng 2, 3. 

-Căn cứ vào NV1 của học sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển theo từng tổ hợp đã quy định, lấy điểm xét 

tuyển từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp số học sinh đăng ký nhiều hơn số chỉ tiêu theo 

quy định thì sẽ xét các tiêu chí phụ: điểm trung bình các môn trong tổ hợp, ĐTBCN lớp 9, ĐTB môn Toán, 

Ngữ văn lớp 9,…Nếu vẫn còn trường hợp bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh họp thảo luận, Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh quyết định. 

-Học sinh đã được xét NV1 vào tổ hợp đã lựa chọn thì không được quyền sử dụng NV2, NV3. 

-Tùy theo điều kiện thực tế đăng kí, nhà trường có thể tăng hoặc giảm số lớp so với dự kiến ban đầu sao cho 

phù hợp với tình hình cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên… 

 

Học sinh kê khai thông tin thật chính xác, nộp phiếu này về Bộ phận tuyển sinh của 

nhà trường trước ngày      tháng     năm 2022. 

(Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về những thông tin trên!) 

 

   Phụ huynh        Học sinh  

  (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên) 


