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

ĐƠN XIN HỌC PHÂN BAN
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THPT Tân Yên số 1.
Tên em là: ………………………………..…………..….., sinh ngày ……. / …… / ………
SBD: …………….. học sinh trường THCS: ………………………………………………
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, kết quả em đạt được là:
Môn thi
Toán
Ngữ văn Tiếng Anh
GDCD
ƯT
Tổng điểm
Điểm
* Kết quả học tập ở lớp 9:
- Đạt giải trong các cuộc thi:
STT
Giải
Môn thi

Cấp đạt giải

Ghi chú

(Nếu học sinh đạt giải thì phôtô giấy chứng nhận và nộp cùng đơn phân ban)
- Điểm trung bình các môn học:
Môn

Toán

Vật lý

Hoá học

Sinh học

Ngữ văn

Lịch sử Địa lý

Tiếng Anh

ĐTBM
Qua tham khảo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, được nhà trường tuyên truyền
và phổ biến phương án về phân ban năm học 2021 - 2022; xét năng lực học tập, nguyện vọng của
bản thân và gia đình. Em làm đơn này xin đăng ký học Ban Cơ bản nâng cao các môn theo nhóm:
Nguyện vọng 1: Nhóm……... ; Nguyện vọng 2: Nhóm……..
(Lưu ý: Học sinh chọn nhóm trong 6 nhóm bên dưới, nếu số lượng HS đăng ký nguyện vọng 1
không đủ số lượng để xếp lớp, nhà trường sẽ xếp lớp theo nguyện vọng 2)
- Nhóm: 1 (Nâng cao các môn: Toán, Lý, Hóa - Cơ bản A);
- Nhóm: 2 (Nâng cao các môn: Toán, Hóa, Sinh - Cơ bản B);
- Nhóm: 3 (Nâng cao các môn: Văn, Sử, Địa - Cơ bản C);
- Nhóm: 4 (Nâng cao các môn: Toán, Văn, Anh - Cơ bản D);
- Nhóm: 5 (Nâng cao: Toán, Lý, Anh - Cơ bản A1).
- Nhóm: 6 (Nâng cao: Toán, Hóa, Tiếng Anh - Cơ bản D07)
Em xin hứa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định và sự phân công xếp lớp của nhà
trường!
Tân Yên, ngày ….. tháng 8 năm 2021
Ý KIẾN CỦA CHA MẸ HỌC SINH
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

