CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 – 2019
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ.
1. Họ và tên học sinh (viết in hoa): ....................................................Giới tính: .........dân tộc: ...........
2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………Nơi sinh (huyện, tỉnh)...........................………….
3. Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ cụ thể số nhà, đường phố, khối, phường, tỉnh nếu ở thành phố;
thôn, xóm, xã, huyện nếu ở nông thôn):.......................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Chỗ ở hiện nay: (ghi rõ cụ thể số nhà, đường phố, khối, phường, tỉnh nếu ở thành phố; thôn,
xóm, xã, huyện nếu ở nông thôn):.......................................................................................
........................................................................................................................................................
5.Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..
6. Kết quả thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019:
- SBD:................................., Hội đồng thi: THPT ..........................................................
- Điểm thi các môn:
Môn Toán:..........., Môn Ngữ Văn:............., Môn Tiếng Anh:..............., Tổng điểm:……………
Căn cứ kết quả thi và điểm chuẩn em đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 trường
THPT……………………………………………. Do đó em viết đơn này đăng kí đến nhập học
tại nhà trường.
Em hứa cố gắng học tập và rèn luyện chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của
nhà trường đề ra, nếu vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của nhà trường.
......................, ngày..........tháng.......năm 2018
Học sinh
(kí, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Học sinh đọc kĩ nội dung và ghi đầy đủ các nội dung của đơn đăng kí nhập học và
nội quy của nhà trường. Kí, ghi rõ họ tên vào cả hai mặt của đơn.
- Thời gian tập trung lần đầu: 08h, ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại trường THPT
Hoàng Văn Thụ.

NỘI QUY HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
Điều 1. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người học sinh: Kính trọng và lễ phép với thầy giáo, cô
giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Sống trung thực, chan hoà, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè. Thực hiện
đúng qui định của pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi.
Điều 2. Đi học đầy đủ, đúng giờ, không tự ý nghỉ học. Trường hợp đặc biệt nếu nghỉ học phải có lý do
chính đáng, giấy phép phải do cha, mẹ học sinh hoặc người đỡ đầu ký.
Điều 3. Đến lớp học: phải học thuộc bài, chuẩn bị bài đầy đủ, phải có đủ dụng cụ học tập. Đầu tóc, quần
áo sạch sẽ, gọn gàng, nghiêm túc, đúng quy định: Đi giầy hoặc dép có quai hậu và đeo thẻ học sinh, mặc áo có
cổ, áo sáng màu và quần sẫm mẫu. Không được mặc quần thể thao, quần côn, quần ngủ, quần bò mài, quần rách,
áo sơ mi đen, áo không cổ và các trang phục phản cảm khác….. Toàn bộ học sinh mặc đồng phục vào các ngày
thứ 2, 4, 7 và mặc áo đoàn vào ngày thứ 5. Không được nhuộm tóc. Đối với nam không được cắt ngắn dưới 3
phân, cạo trọc …
Điều 4. Khi có hiệu lệnh trống báo giờ học, học sinh phải khẩn trương về chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ
dùng học tập cần thiết phục vụ cho tiết học. Trường hợp lớp trống tiết phải giữ trật tự, lớp trưởng quản lý và báo
cáo ngay cho Ban giám hiệu.
Điều 5. Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Không làm việc riêng,
không mất trật tự mà, không xin phép ra ngoài, chỉ xin phép ra ngoài khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý
của thầy, cô giáo. Khi làm bài thi, kiểm tra luôn luôn tự giác và nghiêm túc làm bài, tuyệt đối không gian lận,
không bàn bạc trao đổi.
Điều 6. Phải có ý thức bảo vệ của công: bàn ghế, bảng, cánh cửa, hệ thống quạt, điện, nước… Không
được viết, vẽ, khắc, dẫm, đạp lên bàn, ghế, tường lớp học và khu vệ sinh. Không được tự ý sửa chữa, tẩy xoá
nội quy và các thông tin thông báo trên bảng tin. Nếu làm hư hỏng tài sản phải sửa chữa, bồi thường và chịu
hình thức kỷ luật của nhà trường tùy theo mức độ.
Điều 7. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá. Thực hiện tốt công
tác lao động vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, không ăn quà vặt trong trường, không ném giấy xuống sân
trường. Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng trường, lớp học “xanh, sạch, đẹp, an toàn”.
Điều 8. Nghiêm túc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị định của nhà nước ban hành: Nghị định 46/2016/NĐ
- CP (Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt); Nghị định
167/2013/NĐ - CP (Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng
chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình); Chỉ thị 26/CT -TTg (Cấm uống rượu,
bia); Nghị định số 36/2009/NĐ - CP (Về quản lý, sử dụng pháo); Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BGDĐTBCA (phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng
chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục). Luôn tự giác chấp hành tốt công tác an ninh, trật
tự trong và ngoài nhà trường, qui định của pháp luật nhà nước.
Điều 9. Nghiêm túc chấp hành các nội dung sau: Không được vô lễ với thầy giáo, cô giáo, CB- CNV
nhà trường. Không nói tục, chửi bậy. Không sử dụng ma tuý và các chất kích thích. Không hút thuốc lá và
không tham gia các tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc. Không đánh bạc dưới mọi hình thức. Không mang vũ khí,
hung khí, vật dụng sắc nhọn, chất gây nổ; sách, truyện bị cấm lưu hành và văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy đến
trường. Không sử dụng máy nghe nhạc và điện thoại di động khi tham gia các hoạt động giáo dục. Thực hiện
nghiêm Luật giao thông đường bộ, không sử dụng xe máy trên 50cm3 khi chưa có giấy phép lái xe, không đi xe
trong sân trường. Khi đi học bằng xe máy (hợp lệ), xe đạp phải gửi xe trong trường, khóa xe, giữ chìa khóa xe,
vé gửi xe cẩn thận. Không đứng, ngồi lên lan can, bàn giáo viên và bàn học. Không nhuộm tóc, sơn móng chân,
móng tay, xăm mình. Không được gây gổ đánh nhau dưới mọi hình thức, không có hành vi gian dối mọi lúc,
mọi nơi.
Điều 10. Tất cả học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ phải nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.
Các tập thể và cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng. Học sinh nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo các hình thức
quy định hiện hành của Bộ GDĐT: khiển trách trước lớp; khiển trách trước hội đồng kỷ luật; cảnh cáo trước toàn
trường; đuổi học 1 tuần lễ; đuổi học 1 năm tuỳ theo mức độ vi phạm (từ hình thức cảnh cáo trước toàn trường trở
lên sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết để phối hợp giáo dục).

Học sinh cam đoan:
Em đã đọc và nghiên cứu kĩ nội quy trên. Em hứa cố gắng học tập và rèn luyện chấp hành
nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường đề ra, nếu vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của nhà
trường.
Học sinh
(kí, ghi rõ họ tên)

