
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

 
Kính gửi: 

     - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;  

     - Hiệu trưởng trường (nơi đi):………………………………………… 

     …………………………………………………………………………; 

   - Hiệu trưởng trường (nơi đến): THPT Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng; 

 

Tôi tên: …………………………………………………………………………………. 

Là PHHS em:…………………………………………… Sinh ngày: ……/……/……… 

Hộ khẩu thường trú: Tại số nhà:……………, Đường…………………………………………… 

Phường (xã)………………………………… Huyện (quận)…………………………………… 

Tỉnh (tp)………………… Là học sinh lớp:……………… Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hệ công lập, 

Trường THPT…………………………….............…………, Huyện (Quận, Tp): …....………. 

…………………… , Tỉnh (Tp): ……………….. .. học kỳ……, năm học 20.... – 20…… 

Nay tôi làm đơn này kính xin quý lãnh đạo cho phép học sinh:  

……………………………………………………………………………. 

được chuyển đến học lớp: 10 tại trường THPT Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng từ 

học kỳ:……, năm học 20…… - 20……… 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

          Bảo Lộc, ngày….. tháng…… năm……. 

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG THPT LỘC THANH     Kính đơn 
       Đồng ý tiếp nhận nếu có đủ hồ sơ hợp lệ. 

  Bảo Lộc, ngày     tháng    năm 20….       
HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HỒ SƠ XIN CHUYỂN TRƯỜNG GỒM CÓ: 

 

 1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến tiếp nhận của 

Hiệu trưởng nhà trường nơi đến; 

 2. Học bạ (bản chính), nếu chuyển giữa năm học phải có bản kết quả học tập chi tiết tính đến 

thời điểm chuyển trường do Trường THPT nơi chuyển đi cấp; 

 3.Bằng tốt nghiệp THCS (bản công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; 

 4. Bản sao giấy khai sinh; 

  5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại 

hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập); 

 6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; 

 7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cấp; 

 8. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển 

sinh, thi tốt nghiệp (nếu có); 

 9. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của 

cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú; 

 10.Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. 

 

 

 


