CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
(Dành cho học sinh ngoại trú)
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp …….….
Em tên là: ...............................................................................................
Ngày sinh: ........./........./................

Hiện đang học lớp: ......................

Nay em làm đơn này xin được nghỉ học………ngày
(từ ……./…..../….… đến ……../……/…….)
Với lý do:……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Em xin cam kết sau thời gian nghỉ học sẽ chấp hành đúng nội quy nhà trường và
viết đầy đủ các nội dung bài học trong thời gian em xin nghỉ.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của phụ huynh

. . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 20. . .

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số điện thoại: ……………………….
* Lưu ý:
- Học sinh phải ghi đầy đủ các mục theo yêu cầu.
- Đính kèm Giấy xác nhận nhập viện nếu nghỉ ốm đau dài ngày.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
(Dành cho học sinh nội trú)
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
- Ban Quản lý Ký túc xá.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp …….….
Em tên là: ...............................................................................................
Ngày sinh: ........./........./................
Hiện đang học lớp: ......................

Hiện đang ở phòng: .................tại KTX.

Nay em làm đơn này xin được nghỉ học………ngày
(từ ……./…..../….… đến ……../……/…….)
Với lý do:……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Em xin cam kết sau thời gian nghỉ học sẽ chấp hành đúng nội quy nhà trường và
viết đầy đủ các nội dung bài học trong thời gian em xin nghỉ.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Xác nhận đại diện Ban quản lý KTX

. . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 20. . .

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Lưu ý:
- Học sinh phải ghi đầy đủ các mục theo yêu cầu.
- Đính kèm Giấy xác nhận nhập viện nếu nghỉ đau ốm dài ngày.

