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THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh 10 lớp với 340 học sinh, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản. 

2. Loại hình lớp 30-36HS: có 5 lớp chất lượng cao (1 lớp chọn Toán; 2 lớp chọn Tiếng Anh; 2 

lớp theo chương trình tăng cường 6 tiết Tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS đi du học, do 

giáo viên nước ngoài của tổ chức Giáo dục và đào tạo OXFORD ENGLISH ACADEMY VIỆT 

NAM giảng dạy); 5 lớp chia theo nguyện vọng thi THPTQG tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Tổ hợp 

Khoa học Xã hội.  

Các lớp có bổ trợ 2 tiết Tiếng Anh/tuần do người nước ngoài dạy. Lớp chọn Tiếng Anh 1 được 

học Ngoại ngữ 2 Tiếng Đức.  
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN  

1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020.  

2. Điều kiện: Học sinh có Học lực Khá và Hạnh kiểm Tốt các năm học THCS trở lên; cha mẹ học 

sinh có đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu); có tham dự kì thi tuyển vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà 

Nội tổ chức thi cho học sinh Hà Nội, dự kiến thi ngày 17/7/2020 (các học sinh Tỉnh ngoài qua văn 

phòng Nhà trường để được tư vấn trực tiếp). Học sinh không nói ngọng, nói lắp hoặc có tật bẩm 

sinh về phát âm. Học sinh học ở nước ngoài về có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Sở GD&ĐT Hà 

Nội.  
 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH  

Thực hiện kết hợp thi tuyển với xét tuyển. 

1. Điểm xét tuyển 

 

 

+) Điểm thi (ĐT) là tổng điểm của ba môn thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thi cho học sinh Hà 

Nội, dự kiến thi 17/7/2020. 

Điểm thi (ĐT) = (điểm bài thi môn Toán + điểm bài thi môn Ngữ văn)x2 + điểm bài thi môn 

Tiếng Anh.   

+) Điểm cộng thêm: Là điểm dành cho HS thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ 

được cộng 1 điểm; HS đạt giải KK cấp Thành phố (Tỉnh), giải nhất Quận (Huyện) được cộng 2 

điểm; giải Nhì, Ba cấp Quận (Huyện) được cộng 1 điểm. Tổng không quá 3 điểm. 

+) Điểm ưu tiên: Học sinh học năm lớp 9 tại trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp được cộng 

thêm 3,5 điểm. 

 

2. Phương thức xét tuyển 
a) Tuyển thẳng: Những học sinh học Tiếng Anh đạt một trong các tiêu chuẩn:  

+ Học sinh có ĐXT 35 điểm trở lên; riêng điểm môn Tiếng Anh phải đạt 5,5 điểm trở lên.  

+ Học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia hay đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba cấp thành phố (hay tỉnh).  

+ Học sinh tham gia thi vào các lớp chuyên của ĐHQG HN, ĐHSP HN, chuyên Amsterdam, 

chuyên Nguyễn Huệ có kết quả dưới điểm chuẩn 1,5 điểm.  

+ Học sinh có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge: IELTS (6.0 trở lên), PET 

hoặc FCE (từ 160 điểm trở lên) tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn 

ngữ (CEFR) và điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn năm lớp 6, 7, 8, 9 đều đạt từ 

7.0 trở lên. 

 

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi + Điểm cộng thêm (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có) 
 



+ Học sinh trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp có 4 năm THCS đạt Học lực Giỏi, Hạnh kiểm 

Tốt.  

Những học sinh tuyển thẳng được nhận ngay giấy triệu tập nhập học, các học sinh này vẫn phải 

tham gia kỳ  thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thi cho học sinh Hà Nội, ngày 17/7/2020. 

b) Xét tuyển: các trường hợp dưới 35 điểm, căn cứ vào điểm xét tuyển của mỗi học sinh (riêng 

điểm môn Tiếng Anh phải đạt 5,5 điểm trở lên), Hội đồng tuyển sinh chọn từ cao xuống thấp cho 

đến hết chỉ tiêu từng loại hình lớp. 

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH  

Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kết quả của kì thi vào lớp 10, học sinh đến trường 

THCS và THPT M.V. Lômônôxốp nộp hồ sơ xét tuyển.  

CMHS nên nộp hồ sơ cho con sớm, vì các năm gần đây số lượng hồ sơ nộp xét tuyển vào lớp 10 rất 

lớn; khi đủ chỉ tiêu Nhà trường sẽ dừng ngay công tác tuyển sinh.  

V. KINH PHÍ  

1. Phí tuyển sinh: 500.000đ/học sinh. 

2. Học phí; học sinh học 02 buổi/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

- Lớp 30 - 36HS: 25.000.000đ/ 1 năm học, với chương trình học 40 tuần. 

- Lớp tăng cường Tiếng Anh học thuật theo chương trình đặc biệt liên kết với tổ chức Giáo dục và 

đào tạo OXFORD ENGLISH ACADEMY VIỆT NAM (OEA Việt Nam), dạy 6 tiết tiếng Anh/tuần do 

giáo viên người nước ngoài giảng dạy thu thêm 1.000USD/1 năm học (thu bằng VNĐ theo tỉ giá của 

ngân hàng tại thời điểm nộp). 

- Các lớp học bổ trợ 2 tiết tiếng Anh/tuần do GV nước ngoài giảng dạy, đóng thêm 3.500.000đ/1 năm 

học. Lớp học Ngoại ngữ 2 tiếng Đức đóng thêm 2.500.000đ/1 năm học.  

 - Nhà trường khuyến khích CMHS đóng học phí, tiền ăn, tiền xe ô tô tuyến từng học kỳ hoặc cả năm 

học bằng hình thức chuyển khoản. Nếu đóng học phí cả năm học trước ngày 9/9/2020 được giảm 5%, 

phần giảm này được nhận vào buổi họp CMHS cuối năm học. CMHS có thể đóng thành nhiều lần, 

nhưng không quá 10 lần chia đều ra 10 tháng, mỗi lần đóng trước ngày mùng 5 hàng tháng trong năm 

học.  

* Chế độ miễn, giảm học phí 

- Học sinh con liệt sĩ, con thương binh đóng học phí như mọi học sinh khác. Nhà trường sẽ xác nhận 

vào Sổ theo mẫu của phòng LĐ - TBXH để học sinh làm hồ sơ với các cơ quan chức năng lĩnh tiền trợ cấp 

theo quy định.  

- Học sinh có anh, chị, em ruột đang học tại Hệ thống giáo dục Lômônôxốp được giảm 10% cho người 

em.  

3. Bán trú/ 1 tháng (tất cả học sinh đều bán trú, 5 buổi/ tuần): 1.050.000đ, bao gồm 

- Tiền ăn bữa trưa: 35.000đ x 22 bữa = 770.000đ.  

- Tiền trang bị và chăm sóc quản lý bán trú: 280.000đ.  

4. Các khoản đóng góp khác 

- Tiền hỗ trợ hoạt động Đội TNTP HCM và các phong trào VN, TDTT: 250.000đ/ 1 năm.  

- Tiền hỗ trợ xây dựng và phát triển trường: 2.200.000đ/ 1 năm.  

- Tiền ô tô đưa đón học sinh theo tuyến (nếu có nhu cầu); xe 45 chỗ: 1.000.000đ/1 tháng; xe 16 chỗ hoặc 

29 chỗ: 1.200.000đ-1.600.000/1 tháng (tùy thuộc vào mỗi tuyến xe). 
 

VI. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP VÀ TUYỂN SINH  

Duy nhất tại khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. Các địa chỉ khác, gắn tên Lômônôxốp đều không phải của Hệ thống giáo dục Lômônôxốp. 

Điện thoại: 024.66800776  hoặc 0972.103.999; 0989.146.389; 0983800505 

Website: www.lomonoxop.edu.vn    Email: c3lomonoxop@hanoiedu.vn  

  Hiệu trưởng 

Nguyễn Quang Tùng 
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