UBND TỈNH BẠC LIÊU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU VÀ
XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
(Dành cho thí sinh ĐK xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất và Sư phạm Âm nhạc)
1. Họ và tên (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in HOA có dấu):
...................................................................................................................................... 2. Ngày sinh: ........... / .......... / ................
3. Giới tính:
Nam ;
Nữ 
4. SBD dự thi THPTQG năm 2019: ........................................... 5. Số CMND: ......................................................
6. Nơi sinh (ghi tỉnh/ thành phố): .................................................................................. 7. Dân tộc: ..............................
8. Hộ khẩu thường trú:
+ Tỉnh/ thành phố: .................................................................. + Huyện/ quận: .................................................
+ Xã/phường/thị trấn: ........................................................... + Số nhà/ đường: ..............................................
9. Số điện thoại: .........................................................................
10. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và
ghi mã tỉnh, mã trường):
Mã tỉnh Mã trường
+ Năm lớp 10: ................................................................................................................................
+ Năm lớp 11: ................................................................................................................................
+ Năm lớp 12: ................................................................................................................................
11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: ................................
12. Đối tượng ưu tiên (thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn đối tượng đó): 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07
13. Khu vực tuyển sinh (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó): KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3
14. Phương thức xét tuyển (nếu chỉ đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia thí sinh
không cần khai báo mục số 16):
+ Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 
+ Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (xét học bạ)

15. Đăng ký dự thi năng khiếu và xét tuyển ngành (chọn một trong các ngành):
+ Cao đẳng Giáo dục Mầm non (xét tuyển tổ hợp môn M00)

+ Cao đẳng Giáo dục thể chất (xét tuyển tổ hợp môn T00)

+ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc (xét tuyển tổ hợp môn N00)

16. Kết quả học tập THPT hoặc tương đương (ghi điểm từng môn và điểm trung bình (làm tròn 2 chữ
số thập phân) tương ứng với từng học kỳ của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12):
Lớp/ học kỳ
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Điểm
Môn
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2
TB
Môn 1:

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

Môn 2:

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

Môn 3: Năng khiếu

(Điểm được tự động cập nhật sau khi có kết quả thi môn năng khiếu)

17. Xếp loại học lực lớp 12 (Giỏi, Khá, Trung bình):

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

18. Địa chỉ gửi giấy báo khi trúng tuyển: .............................................................................................................................
Những thông tin trên đây là đúng với hồ sơ học sinh THPT. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
.............................., ngày ........ tháng ........ năm 2019
Họ tên và chữ ký của thí sinh

Quy ước thứ tự các môn trong tổ hợp: M00: Văn, Toán, NK (Đọc diễn cảm, Hát); T00: Toán, Sinh, NK TDTT; N00: Văn, NK đàn, NK hát.

