SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
VÀO LỚP 10 CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NĂM HỌC 2020-2021

Họ và tên thí sinh: .......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................
Nơi sinh: ......................................................................................................
Học sinh trường: ..........................................................................................
Ghi chú: ( Đánh dấu chéo vào ô vuông)
Thí sinh có nộp hồ sơ dự thi ở trường THPT Chuyên Long An: + Có:
+ Không:
Phụ huynh đồng ý với con em
mình dự tuyển vào lớp 10 CLC như trên.
(Chữ ký của PHHS)
…………………………

……….., ngày … tháng …năm 2020
(Chữ ký của thí sinh)

………………………..

Chữ ký của GVCN lớp 9

Xác nhận của Hiệu trưởng Trường THCS

……………………

………………………..

Ghi chú:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 08 lớp CLC (288 học sinh)
2. Điểm tuyển sinh vào lớp CLC = (Toán x 3 + Văn x 2 + Tiếng Anh x 2)
3. Nguyên tắc xét tuyển:
- Xét tuyển theo ban, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Những học sinh không đỗ lớp CLC sẽ được xét tuyển vào các lớp đại trà của
trường THPT Lê Quý Đôn (đối với thí sinh thuộc địa bàn tuyển sinh Thành phố Tân
An có đăng ký xét tuyển lớp đại trà). Nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển lớp đại
trà trường THPT Lê Quý Đôn sẽ được xét tuyển ở các trường mà thí sinh đăng kí
theo địa bàn tuyển sinh. (HĐ tuyển sinh trường THPT Lê Quý Đôn sẽ chuyển bảng
điểm thi về các trường).
4. Đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký lớp chất lượng cao lập 2 hồ sơ:
4.1. Hồ sơ bản chính nộp tại trường THPT Lê Quý Đôn và dự thi tại trường THPT
Lê Quý Đôn gồm:
- Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Long An quy định;
- Mẫu đơn dự tuyển vào lớp 10 CLC của trường THPT Lê Quý Đôn (HS có thể
lấy mẫu đơn trên trang thông tin điện tử của nhà trường: lequydonlongan.edu.vn);
- Học bạ THCS bản chính;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp;
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với
thí sinh có đăng ký xét tuyển vào lớp 10 đại trà);
- 01 ảnh 3x4.
4.2. Hồ sơ bản phôtô của bản chính: theo các mục 4.1 (có xác nhận của Hiệu
trưởng trường THCS nơi thí sinh học) nộp tại trường THPT công lập nơi thí sinh
đăng kí theo địa bàn tuyển sinh để tham gia xét tuyển nếu thí sinh không đỗ vào
lớp chất lượng cao.
4.3. Đối với thí sinh có đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Long An và có
nguyện vọng đăng kí học ở các lớp chất lượng cao, lớp đại trà:
+ Thí sinh nộp cho trường THPT Lê Quý Đôn bản photo hồ sơ thí sinh cùng
đơn đăng kí xét tuyển lớp chất lượng cao, đơn xét lớp đại trà (đối với thí sinh trên
địa bàn Thành phố Tân An); nộp bản chính hồ sơ dự thi cho trường THPT chuyên
Long An.
+ Thí sinh tham gia dự thi tại trường THPT chuyên Long An.
+ Thí sinh thi đỗ trường THPT chuyên Long An sẽ đăng ký nhập học trường
THPT chuyên Long An. Đối với các trường hợp thí sinh không đỗ vào trường THPT
chuyên Long An thì sẽ được xét tuyển vào các lớp chất lượng cao, lớp đại trà như
các thí sinh khác. (căn cứ vào bảng điểm do trường THPT chuyên Long An chuyển
qua).
5. Thời gian thu nhận hồ sơ, thi tuyển, xét tuyển theo kế hoạch thời gian của Sở
GD&ĐT Long An hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 20202021.

