SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Định hướng thi Trung học phổ thông và xét Đại học, Cao đẳng
Năm học: 2022 – 2023
I. THÔNG TIN CẦN BIẾT:
Đối với việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông:
Học sinh đăng ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông phải thực hiện 4 bài thi, trong đó:
+ 03 bài thi bắt buộc:

Tiếng Anh, Toán và Ngữ Văn

+ 01 bài thi tự chọn:

Bài thi khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh)
hoặc Bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD)

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ tên học sinh: ……………………………………..….., Lớp: ……………………...…,
Ngày sinh: ……………………………………………….., Nam (nữ): .... ……………….
+ Đăng ký 01 bài thi tự chọn để xét tốt nghiệp:
(Đánh dấu “X”)

 Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh)
 Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD)

Gia đình và bản thân em đã thống nhất đăng ký các môn học như trên để theo học cho năm
học 2022-2023.
Ngày ……tháng ……năm 2022
Xác nhận của Cha (Mẹ) học sinh

Họ tên và chữ ký học sinh

(ghi rõ họ tên và chữ ký)

(ghi rõ họ tên và chữ ký)

Lưu ý:
+ Sau khi thực hiện phiếu đăng ký này (có đủ chữ ký của cả học sinh lẫn phụ huynh), học sinh chụp hình lại
phiếu này.
+ Tiếp theo, thực hiện mẫu đăng ký trực tuyến theo đường dẫn trên trang Web trường. Trong mẫu trực tuyến này,
có yêu cầu đính kèm hình chụp phía trên, học sinh nhớ úp hình lên mẫu khi thực hiện đăng ký trực tuyến.
+ Học sinh không cần nộp lại phiếu này cho nhà trường vì hồ sơ đã được lưu trực tuyến.

