
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 
TRƯỜNG THPT KIM SƠN A 

 
 

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

 
                 Kim Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Tham dự cuộc thi “Sao khuê Kim Sơn A” năm thứ 7 

Dành cho học sinh Trường THPT Kim Sơn A 

(Đây là phiếu mà các thí sinh đăng ký tham gia đều phải điền đầy đủ các thông tin) 

 

Họ và tên học sinh:……………………………………… Lớp:………. 

Ngày tháng năm sinh: ………………………Giới tính:……………..…  

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………..  

Địa chỉ nhà riêng:……………………............................................................................  

Thành tích học tập: 

Lớp 10 (hoặc lớp 9 nếu thí sinh đang học lớp 10):…………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Lớp 11:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Các thành tích khác (trong các cuộc thi học sinh giỏi Văn hóa, TDTT, Văn nghệ, 

KHKT, Vận dụng kiến thức liên môn, Olympic Toán, Tiếng Anh trên Internet,…) 

…………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………….…… 

Thành tích và/hoặc các hoạt động ngoại khoá: 

Lớp 10: …….…………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………........................ 

Lớp 11: …………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

Em xin đăng ký tham dự cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A” năm thứ 7.  

 

Xác nhận của GVCN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thí sinh đăng ký dự thi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
Ảnh 3x4  



CÁC THÔNG TIN VỀ HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 

Email:…………………….…………………………… Zalo:….…………………….…. 

Địa chỉ (Link) facebook cá nhân:…………………………………………………….…... 

Nick-name (ở nhà, ở trường…):……………………………………………………..…... 

Lý do có nick-name đó:……………………………………………………………...….... 

Sở trường:…………………………………………………………………………….…... 

Sở đoản:……………………………………………………………………………...….... 

Người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của bạn là:…………………………..…... 

Vì sao: ………………………………………………………………………………..….... 

Số ĐT liên lạc:…………………………………Email:……………………….……..….... 

Người bạn thân thiết nhất của bạn:…………………………………………………...….... 

Số ĐT liên lạc:…………………………………Email:…………………………..…..…... 

Người mà bạn mơ ước được gặp:……………………………………………………..…... 

Môn thể thao/ Loại hình nghệ thuật yêu thích:………………………………………...….. 

Bài hát/Bộ phim/Con vật/ Đồ vật yêu thích nhất……………………………...……...….... 

………………………………………………………………………….……………..…... 

Những sản phẩm/tác phẩm mà bạn đã tự làm được:……………….……………..…...…... 

……………………………………………………………………….………………..…... 

Một kỷ niệm bạn nhớ nhất: 

………………………………………….....................................................................…..... 

.......................................................................................................................................…... 

Phương châm sống/Câu danh ngôn yêu thích nhất: 

…………………………………………………………………….……………….....….... 

Điều bạn khao khát và quyết tâm thực hiện trong tương lai: 

…………………………………………………………………….……………….....….... 

Để nói về bản thân gói gọn trong một câu, bạn sẽ nói gì:  

………………………………………………………………………………..…….....…... 

Bạn nghĩ mình sẽ giành được bao nhiêu điểm trong mỗi phần thi: 

“Khởi động”: .…. “Đi tìm ẩn số”: .…..“Vận động cùng khoa học”: ……“Về đích”: …… 

 

 Thí sinh đăng ký dự thi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


