SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG FPT

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
......................................................................................... …

Giới tính: Nam

Nữ

2. Ngày, tháng và năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Dân tộc:……………………………. Nơi sinh (Huyện, Tỉnh/TP): ......................................................
4. Trường THCS : ...................................................................................... Lớp :………………………..
Quận/Huyện: ...................................................... Tỉnh/TP:.................................................................
5. Năm tốt nghiệp THCS (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
6. Đối tượng dự thi: (Tham khảo đối tượng dự thi trang 2)
Thành tích của đối tượng 1: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7. Đăng ký học THPT FPT theo hệ:
Nội trú
Bán trú
8. Địa chỉ có thể gửi thư (qua đường bưu điện) : ................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
9. Thông tin phụ huynh :
Cha/Người giám hộ hợp pháp

Mẹ/Người giám hộ hợp pháp

Họ và tên
Năm sinh
Nghề nghiệp
Người liên hệ chính khi cần
(đánh dấu x vào ô trống)
Điện thoại (bắt buộc)
Email (bắt buộc)
Tôi xin cam kết các thông tin đã cung cấp ở trên là chính xác.
Ngày.... tháng....năm 20.....
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Kết quả bài kiểm tra năng lực chỉ được công nhận nếu thí sinh có kết quả học tập và rèn
luyện đạo đức năm lớp 9 đạt từ loại khá trở lên
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THÔNG TIN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
a. Đối tượng 1:
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật
dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:
- Học sinh lớp 9 đạt giải cấp quốc gia trở lên về cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung
học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức với các ngành chuyên môn, bao gồm:
Hội thi khoa học kỹ thuật (Intel VISEF và Intel ISEF) dành cho học sinh trung học; Cuộc thi Sáng tạo
thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU); Thi thí nghiệm thực hành (một
trong các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học); Thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn
- Học sinh lớp 9 đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ; thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức
hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.
- Học sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung
ương) năm học lớp 9 các môn văn hoá và các môn khoa học kỹ thuật.
- Học sinh đạt 4 năm học sinh giỏi bậc THCS.
b. Đối tượng 2: Học sinh có kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại khá trở
lên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 học sinh
3. Phương thức tuyển sinh
a.
b.
-

Miễn thi tuyển sinh: Áp dụng với các thí sinh thuộc đối tượng 1.
Thi tuyển: Áp dụng đối với các thí sinh thuộc đối tượng 2.
Môn thi: Trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, số lượng: 60 câu, thời gian làm bài: 90 phút.
Thời gian thi dự kiến: 24/3/2019
Địa điểm thi: Trường THPT FPT, Toà nhà FPT, KCN An Đồn, 593 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: (0236) 350 2992- 0934839957- 0984210839
Hội đồng Tuyển sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng
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