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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 
Năm học 2018 - 2019 

 

Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 như sau: 

*Học 02 buổi/ngày (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) theo chương trình của Bộ GD&ĐT; 

*Chương trình Tiếng Anh xây dựng theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ của châu Âu và 

tăng cường kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài. 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

- 06 lớp tăng cường tiếng Anh (34 - 36HS/lớp); 

- 02 lớp tiếng Anh chất lượng cao (28 - 30HS/lớp). 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN 

- Học sinh 06 tuổi (sinh năm 2012); 

- Có đơn xin học theo mẫu của trường; 

- Có tham dự ngày trải nghiệm do trường tổ chức; 

- Có sức khỏe tốt đảm bảo việc học tập. 

III. QUI TRÌNH XÉT TUYỂN 

1. Đăng ký xét tuyển: 

- Cha mẹ học sinh nhận hồ sơ tại Văn phòng tuyển sinh; 

- Điền vào đơn xin học và dán ảnh 3x4 vào phía trên phía phải của đơn; 

- Nộp hồ sơ và tham gia chương trình trải nghiệm 2 ngày tại trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ 

Đình. 

2. Chương trình trải nghiệm: 

- Kinh phí: 500.000 đồng/2 ngày, từ 08h00 đến 16h00 (ngày trải nghiệm do văn phòng tuyển 

sinh sẽ báo trực tiếp khi CMHS nộp đơn xin học). 

3. Nhận kết quả dự tuyển và nhập học: 

- Kết quả sẽ được giáo viên phụ trách lớp trải nghiệm trả lời trực tiếp với CMHS vào cuối giờ 

chiều ngày trải nghiệm thứ hai của học sinh; 

- Khi nhận được kết quả tiếp nhận, CMHS làm thủ tục đăng ký ghi danh cho con tại phòng thu 

ngân của trường (tầng 1 - dãy nhà C) trong vòng 01 tuần kể từ ngày ghi trên giấy báo. Quá 

thời hạn trên nhà trường sẽ hủy kết quả; 

- Nhà trường ưu tiên cho các học sinh làm thủ tục ghi danh sớm cho đến khi hết chỉ tiêu. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

- Các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 16h30 

- Địa điểm: Tại văn phòng trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình - Tầng 1 dãy nhà D - Phố 

Hoài Thanh - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. (MỘT ĐỊA CHỈ DUY NHẤT) 

- Điện thoại liên hệ: 024.32003134 - 024.62924647 

                                                                                                             BAN GIÁM HIỆU 
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