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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:  MÃ HỌC SINH 

    (Nếu học sinh tỉnh ngoài ghi “NGOẠI TỈNH” ) 
 

PHÒNG GDĐT  TRƯỜNG TIỂU HỌC  LỚP 

    5 
 
 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 

(Viết chữ IN HOA )  GIỚI TÍNH  NAM  NỮ 
 

 
 

NGÀY THÁNG NĂM SINH 

(Ghi đúng theo giấy khai sinh)    /   / NƠI SINH 

(Ghi tên Tỉnh, Thành phố) 
 

DÂN TỘC   

 

 

 

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: Tỉnh (thành phố): _______________________ Huyện (Quận): ________________________ 

      Xã (Phường/Thị trấn): __________________ Thôn (phố): __________________ Xóm (tổ; số nhà): _______________________ 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT  
 

 

II. THÔNG TIN SƠ TUYỂN:  
 

1. Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất (đối với lớp 1) và Khen thưởng đối với lớp 2, lớp 3, 

lớp 4 và lớp 5: 

 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Năng 

lực 

Phẩm 

chất 

(Nếu học sinh đạt “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện” -  

ghi là “HTXS” vào cột tương ứng các lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5) 

      
 

2. Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm: 
 

 

MÔN LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP 5 

TỔNG ĐIỂM   

KẾT QUẢ  5 

NĂM 

TOÁN      

 

TIẾNG VIỆT      

KHOA HỌC      

LỊCH SỬ VÀ  ĐỊA LÍ      
TỔNG ĐIỂM 

MỖI NĂM      
 

3. Điểm ưu tiên: 
 

 

DIỆN ƯU TIÊN: 
(Ghi ký hiệu diện ưu tiên-nếu có)   

ĐIỂM ƯU TIÊN: 
(Ghi điểm ưu tiên theo diện tương ứng) 

 

(Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất) 

Cha/mẹ/người giám hộ của học sinh cam đoan các thông tin cung cấp trong đơn đăng ký dự tuyển trên là đúng sự thật; nếu 

không đúng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành và hủy kết quả trúng tuyển.  

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020 

CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

......................................... 

HƯỚNG DẪN GHI ĐIỂM ƯU TIÊN 
Điểm ưu tiên: 

- Diện 1: Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% 

trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động 
cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Kí hiệu: D1; 

- Diện 2: Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng 
chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Kí hiệu: 

D2; 

- Diện 3: Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học 
tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ). Kí hiệu D3. 

 

 
Ảnh 3x4 


