
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                
 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

(Ngoài tỉnh) 

       

Kính gửi:  

 - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo………………………….; 

- Hiệu trưởng trường THPT thành phố Sóc Trăng; 

- Hiệu trưởng trường…………………………………............. 

 

Tôi tên:………………………………………………., năm sinh:  .........................  

Số CMND/CCCD:…………….……, ngày cấp:………………, nơi cấp: ..............  

Hộ khẩu thường trú:  .............................................................................................  

Là (*) ……………….. của học sinh: ......................................................................  

Sinh ngày:….…………….., nơi sinh: ………………………., dân tộc: .................  

Đã học lớp:……, năm học:……………, tại trường:  .............................................  

Kết quả học tập và rèn luyện: Học lực: ………………; Hạnh kiểm: ……………. 

Số điện thoại liên hệ:……………………………… 

Tôi có nguyện vọng cho con (cháu) tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp: …….., 

tại trường THPT thành phố Sóc Trăng từ học kỳ: …….……..., năm học  20… -  20… 

Lý do:  ...................................................................................................................  

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

Tôi xin cam kết thực hiện tốt bản quy ước phối hợp giáo dục học sinh giữa gia đình 

và nhà trường; nhắc nhở con em mình thực hiện tốt nội qui của nhà trường. 

Mong được Lãnh đạo nhà trường xem xét giải quyết. 

Trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ đính kèm:                                             Sóc Trăng., ngày … tháng…  năm 20… 

1. Học bạ (bản chính);                                                           Người viết đơn 

2. Bằng TN THCS (bằng gốc hoặc tạm thời);                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

3. Bản sao khai sinh (hợp lệ); 

4. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp10; 

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của nơi đi cấp; 

6. Giấy giới thiệu của SGD nơi đi cấp; 

7. Giấy giới thiệu của SGD nơi đến cấp; 

8. Phiếu điểm chi tiết của học sinh (có xác nhận của nhà trường); 

9. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).                                             

Ý kiến của Lãnh đạo 

trường chuyển đi        

Ý kiến của Lãnh đạo 

trường tiếp nhận 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

Ghi chú: (*) Là cha, mẹ, nhân thân hoặc người giám hộ.  
 


