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1. Thời gian thực hiện và thông báo dự tuyển đầu vào: 

- Nhà trường sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức dự tuyển 07 ngày trước kỳ dự tuyển tới 

phụ huynh qua thư điện tử và tin nhắn SMS; 

- Nhà trường sẽ gửi thông báo kết quả dự tuyển của học sinh tới phụ huynh qua thư điện tử và tin 

nhắn SMS sau 07 ngày kể từ ngày dự tuyển. 

- Nhà trường sẽ thông báo học sinh Đạt dự tuyển hoặc Không đạt dự tuyển căn cứ trên các tiêu 

chí đánh giá về mức độ phù hợp của học sinh với chương trình giáo dục của nhà trường (thông 

qua hồ sơ học tập của học sinh, điểm các bài đánh giá dự tuyển tại Vinschool, kết quả phỏng vấn 

học sinh/ Phụ huynh). 

2. Nội dung dự tuyển đầu vào: nội dung kỳ dự tuyển bao gồm 2 phần viết và phỏng vấn: 

- Phần viết: 

 Toán & Năng lực ngôn ngữ: nội dung kiến thức trong phạm vi chương trình phổ thông của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo; 

 Trắc nghiệm năng lực tư duy logic; 

 Tiếng Anh: đề kiểm tra của hệ Chuẩn Vinschool và hệ Nâng cao sẽ khác nhau, học sinh đăng ký 

vào lớp 1 hệ Chuẩn Vinschool không kiểm tra Tiếng Anh. 

- Phần phỏng vấn học sinh: 10-15 phút 

- Phần phỏng vấn Phụ huynh học sinh dự tuyển vào hệ Nâng cao: Hội đồng Sư phạm sẽ cùng trao 

đổi với Phụ huynh để nắm bắt được mong đợi và định hướng giáo dục của Phụ huynh đối với 

con cái và xác định tính phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường. 

3. Hồ sơ nhập học 

a. Học sinh mới nhập học vào hệ thống các trường PTLC Vinschool: 

Sau khi xác nhận sẽ cho con nhập học tại Vinschool và nhận giấy tiếp nhận học sinh từ phòng Tuyển 

sinh, phụ huynh cần nộp các giấy tờ bao gồm: 

Các giấy tờ cần nộp bản cứng trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng: 

- 01 ảnh 3x4 của học sinh mới chụp trong thời gian 01 tháng 

- 01 giấy khai sinh bản sao công chứng 

- Hồ sơ kết quả học tập: 

 Lớp 2 đến lớp 3: Nộp học bạ Tiểu học bản gốc; 

 4 đến lớp 6: Nộp học bạ Tiểu học bản gốc theo mẫu cũ và học bạ Tiểu học theo mẫu mới (Thông 

 tư 30); 

 Lớp 7 đến lớp 9: Nộp học bạ THCS bản gốc; 

 Lớp 10: Nộp học bạ THCS bản gốc, Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp 

THCS, phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10; 

HƯỚNG DẪN DỰ TUYỂN ĐẦU VÀO 
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 Lớp 11&12 và lớp 10 vào học kỳ II: hồ sơ chuyển trường theo quy định của Sở Giáo dục Hà Nội 

(Sở Giáo dục có thông báo cụ thể theo từng học kì) 

- Đối với học sinh chuyển từ các Tỉnh/Thành phố khác về cần nộp Giấy giới thiệu chuyển trường 

(có xác nhận của Hiệu trưởng đối với cấp Tiểu học, xác nhận của Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo đối với cấp THCS, xác nhận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp THPT); 

- Đối với học sinh cấp THPT chuyển từ các Tỉnh/Thành phố khác cần nộp cả Giấy xác nhận tạm 

trú, tạm vắng do Công An phường nơi học sinh đến tạm trú cấp. Nhà trường có thể yêu cầu cung 

cấp bổ sung Giấy xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn về việc học sinh không trong thời gian 

thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

Các giấy tờ có thể nộp trực tuyến bằng bản chụp: 

- Giấy khám sức khỏe của học sinh (có thể nộp bổ sung trong năm học khi được yêu cầu); 

- Ảnh 3x4 của bố, mẹ và người giám hộ (nếu có); 

- CMND của bố, mẹ và người giám hộ (nếu có); 

- Sổ hộ khẩu; 

- Thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc còn thời hạn của học sinh (nếu có); 

- Giấy khai sinh của các học sinh trong trường hợp chứng minh quan hệ anh/ chị/ em ruột học tại 

Vinschool để hưởng ưu đãi khi làm thủ tục đóng phí. 

b. Học sinh Vinschool chuyển cấp học: 

- Học sinh Alvin lên lớp 1 và học sinh lớp 5 lên lớp 6: 

 01 ảnh 3x4 của học sinh mới chụp trong thời gian 01 tháng; 

 01 giấy khai sinh bản sao công chứng. 

- Học sinh lớp 9 lên lớp 10: 

 01 ảnh 3x4 của học sinh mới chụp trong thời gian 01 tháng; 

 01 giấy khai sinh bản sao công chứng; 

 01 giấy chứng nhận trúng tuyển vào 10 THPT; học bạ THCS; đơn xin chuyển trường theo mẫu 

M3 và giấy giới thiệu chuyển trường theo mẫu M4 (nếu học sinh đã làm thủ tục nhập học vào 

một trường khác sau đó rút hồ sơ để nhập học tại Vinschool); 

 Phụ huynh cần nộp đầy đủ giấy tờ theo thời hạn quy định của Nhà trường, sau thời hạn đó, nhà 

trường có thể từ chối nhận học sinh. 

4. Đề mẫu xét tuyển đầu vào (môn Toán & Năng lực ngôn ngữ) 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL: 

 Dự tuyển đầu vào lớp 2 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 2 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 3 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 3 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%90%E1%BA%A7u-v%C3%A0o.To%C3%A1n-l%E1%BB%9Bp-2.M%E1%BA%ABu.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%80-%C4%90%E1%BA%A6U-V%C3%80O-TV-L%E1%BB%9AP-2.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%90%E1%BA%A7u-v%C3%A0o.To%C3%A1n-l%E1%BB%9Bp-3.M%E1%BA%ABu.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%80-%C4%90%E1%BA%A6U-V%C3%80O-TV-L%E1%BB%9AP-3.pdf
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 Dự tuyển đầu vào lớp 4 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 4 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 5 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 5 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

TRƯỜNG TRUNG HỌC VINSCHOOL: 

 Dự tuyển đầu vào lớp 6 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 6 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 7 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 7 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 8 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 8 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 9 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 9 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 10 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 10 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 11 (Môn Toán) 

 Dự tuyển đầu vào lớp 11 (Môn Năng lực ngôn ngữ) 

Lưu ý: Việc dự tuyển học sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo chủ trương hướng dẫn của Bộ Giáo dục. 

 

https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%90%E1%BA%A7u-v%C3%A0o.To%C3%A1n-l%E1%BB%9Bp-4.M%E1%BA%ABu.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%80-%C4%90%E1%BA%A6U-V%C3%80O-TV-L%E1%BB%9AP-4.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%90%E1%BA%A7u-v%C3%A0o.To%C3%A1n-l%E1%BB%9Bp-5.M%E1%BA%ABu.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%80-%C4%90%E1%BA%A6U-V%C3%80O-TV-L%E1%BB%9AP-5.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-6.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-l%E1%BB%9Bp-6.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-7.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-l%E1%BB%9Bp-7.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-8.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-8.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-9.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-9.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-10.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-l%E1%BB%9Bp-10.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/%C4%90%E1%BB%81-thi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-To%C3%A1n-11.pdf
https://vinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/02/B%C3%A0i-ki%E1%BB%83m-tra-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-11.pdf

