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TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019 

Đối tượng tuyển sinh: Từ lớp 1 đến lớp 12 (hai buổi, bán trú, bán nội trú, nội trú) 

Thời gian tuyển sinh:  Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 02/8/2018 

Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển học sinh cả nước (không phân biệt nơi cư trú, không cần hộ 

khẩu thành phố) 

1. Nhập học năm học 2018 – 2019: Ngày 06/08/2018 

2. Giờ học: 

 Tiểu học:  Học 2 buổi/ngày, từ thứ hai đến thứ sáu 

  Sáng: 7h 15 – 11h00 

  Chiều: 14h00 – 16h30 (Trả học sinh đến 17h30 không tính thêm phí) 

 Trung học: Học 2 buổi/ngày, từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy 

  Sáng: 6h45 – 11 h00 

  Chiều: 13h00 – 15h30 

 (Riêng lớp 12 luyện thi các môn xét Đại học: 18h00 – 20h15) 

3. Chương trình học: 

 * Chương trình phổ thông Quốc gia 

  Tăng cường môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh 

 * Chương trình tăng cường ngoại ngữ 

  - Toán, Khoa học bằng tiếng Anh 

  - Luyện thi C/C Cambridge hoặc IELTS/ HSK (GV bản ngữ luyện nghe nói) 

  - Giáo dục Kỹ năng sống, các CLB TDTT, văn nghệ, … 

 * Tham quan ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, …. 

*Mỗi lớp có 1 giáo viên quản lý toàn thời gian (giờ học, ăn, ngủ, chơi) và hướng dẫn ôn 

bài; liên lạc với phụ huynh thường xuyên qua sổ báo bài, điện thoại để thông báo về tình hình 

học tập, kỷ luật, sinh hoạt, … 

* Học sinh không cần học thêm bên ngoài 

4. Hồ sơ: 

 Lớp 1: Giấy khai sinh 

 Lớp 6 & 10: - Giấy khai sinh, học bạ 

  - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc giấy chứng nhận hoàn thành cấp học 

 Các lớp khác: - Giấy khai sinh, học bạ 

   - Giấy giới thiệu chuyển trường 

5. Chính sách ưu đãi: 

  + Giảm 50% học phí: Con CB – NV – GV của trường  

  + Giảm 30% học phí: Học sinh giỏi tại trường:  

  + Giảm 15% học phí: Anh chị em ruột cùng học tại trường 

  + Giảm 10% học phí:  - Học sinh tiên tiến tại trường 

   - Đóng học phí cả năm học 

     - Con Thương binh – liệt sĩ 

  + Giảm 5% học phí: đóng học phí một học kỳ 



* Lưu ý:  

 - Phần phí giảm sẽ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, sinh hoạt phí và các chi phí khác 

(nếu có). 

- Quy định ưu đãi này có thể thay đổi theo từng năm học phụ thuộc vào chính sách tài 

chính của nhà trường. 

- Học sinh thuộc nhiều tiêu chuẩn miễn giảm sẽ được chọn một tiêu chuẩn có mức miễn 

giảm cao nhất. 

6. Biểu phí: 

       Ba lô cho học sinh đăng ký học tại trường 

 

 

LỚP HỌC PHÍ Tăng cường 
AV Giao tiếp 

(2 giờ/ tuần) 
Ghi chú 

1 1.300.000 

 (2 giờ/ tuần) 

- Toán, Khoa học 

bằng tiếng Anh 

- Luyện thi C/C 

Cambridge (GV 

bản ngữ luyện 

nghe nói) 

550.000 

2 giờ / tuần 

 

2 1.300.000 

3 1.400.000 

4 1.500.000 

5 1.600.000 

6 1.750.000 

7 1.750.000 
 

8 1.950.000 

9 2.050.000 

10 2.050.000 

IELTS / HSK (luyện nghe nói với 

GV bản ngữ): tùy theo số giờ sau 

kiểm tra trình độ học sinh 

IELTS 4.0 hoặc HSK 3 

được miễn thi môn ngoại 

ngữ kỳ thi THPT QG, 

điểm Ngoại ngữ xét tốt 

nghiệp tính là 10 điểm 

11 2.450.000 
   

12 2.550.000 
   

* Tiền ăn:  

- Tiểu học: 

+ Ăn sáng: 15.000đ/suất 

+ Ăn trưa: 30.000đ/suất 

+ Ăn xế: 10.000đ/suất 

- Trung học: Ăn trưa: 35.000đ/suất 

* Phí quản lý bán trú:  

- Tiểu học: 12.500
đ
/ngày 

- Trung học: 22.500
đ
/ngày 

 
Email: thpt.vanhanh@gmail.com – www.thptvanhanh.edu.vn 

Quà tặng 

mailto:thpt.vanhanh@gmail.com
http://www.thptvanhanh.edu.vn/

