
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS LÁNG HẠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Láng Hạ, ngày    tháng    năm 2022 

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Kính gửi: Ban giám Hiệu trường THCS Láng Hạ 

1. Họ và tên học sinh:............................................................................Nam/Nữ;Dân tộc:............................. 

- Ngày sinh: ........./....../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):.................. Học sinh khuyết tật: .......................... 

- Mã học sinh:..................................................................... Mật khẩu:........................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ...................................... Huyện (Quận): .......................................... 

      Xã (Phường/Thị trấn): ............................. Thôn (phố): .......................... Xóm (tổ): .................................. 

- Nơi ở hiện nay:  Tỉnh (thành phố): ........................................ Huyện (Quận): ........................................ 

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ............................ Xóm (tổ): .................................. 

- SĐT liên hệ:.................................................................................................................................................. 

Nguyện vọng vào học tại trường THCS Láng Hạ năm học 2022-2023. 

2. Họ tên mẹ: ............................................Năm sinh: .............. Số CMND ........................Số ĐT:.................. 

Nghề nghiệp và nơi công tác:............................................................................................................................ 

3. Họ tên bố: ............................................Năm sinh: ............. Số CMND .........................Số ĐT:.................. 

Nghề nghiệp và nơi công tác:........................................................................................................................... 

4. Đăng ký vào lớp chọn của nhà trường:  

 Lớp 

Toán 

Lớp 

Văn 

Lớp  

Tiếng Anh 

Lớp 

Toán-Tiếng Anh 

ĐK học 

Bán trú 

ĐK mua 

đồng phục  

ĐK mua 

SGK 

Nguyện 

vọng 
     

  

 

5. Gia đình chính sách (Con LS, TB, gia đình có công với CM):..................................................................... 

6. Hoàn cảnh đặc biệt (Mồ côi, hộ nghèo của phường):.................................................................................... 

Gia đình chúng tôi có nguyện vọng cho con được vào học tại trường THCS Láng Hạ. 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, 

quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường. 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn xin vào học lớp 6 (theo mẫu),01 Học bạ chính, 01 bản sao giấy khai sinh (có 

công chứng), Bản hộ khẩu photo (không cần công chứng) hoặc Giấy Tạm trú, tạm vắng.  

- Phụ huynh mang theo sổ hộ khẩu + Bản chính giấy khai sinh (Để nhà trường đối chiếu, kiểm tra). 

- Thời gian tập trung: theo Công văn chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, PHHS mang theo Phiếu nhận hồ sơ lớp 

6 tới trường để nhận lớp và đăng ký mua đồng phục cho con tại trường. 


