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1. Đối tượng  

 Học sinh sẽ lên lớp 10 năm học 2020 – 2021, bao gồm cả học sinh đang học tại Vinschool và học sinh các 
trường THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

 Học sinh có năng lực tư duy nổi trội, có năng lực học tập xuất sắc, có đam mê.  

 

2. Chỉ tiêu và mức học bổng 

Số lượng học sinh được chấp nhận tuyển thẳng không giới hạn. Số lượng học bổng THPT được trao phụ thuộc 
vào năng lực thực tế của các học sinh đăng ký tham dự chương trình, các suất học bổng trị giá 50 – 100% học 
phí 3 năm học THPT tại Vinschool Imperia.  
 
3. Điều kiện tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét học bổng  

 Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi và có Hạnh kiểm Tốt các năm học lớp 6-7-8-9  
 Xét điểm trung bình các năm học trước:  

- Điểm trung bình năm lớp 8 và HKI năm lớp 9: Đạt từ 8,5 trở lên, trong đó có 1 trong 3 môn Toán, 
Văn, Anh đạt từ 9,0 trở lên.  

 
 (*) Học sinh có thành tích/ năng lực xuất sắc: Có giải thưởng cấp quốc gia/ quốc tế/ thành phố; hoặc có các tài 
năng/năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Công nghệ thông tin,… 
là một lợi thế trong quá trình xét duyệt hồ sơ.   
4. Các bước tổ chức xét tuyển thẳng và cấp học bổng 

 Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 21/06/2020) 

 Công bố kết quả xét tuyển thẳng (dự kiến ngày 05/07/2020) 
 Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp (với những học sinh xuất sắc nhất của Vòng 1) để xét cấp học bổng cho học 

sinh đủ điều kiện (dự kiến ngày 15/07/2020) 

 Công bố kết quả cấp học bổng (dự kiến ngày 21/07/2020) 
 

5. Điều kiện duy trì học bổng tại Vinschool  

Học sinh được nhận học bổng cần thể hiện trách nhiệm trong việc giữ vững thành tích học tập, tạo ảnh hưởng 
tốt tới các phong trào học sinh để duy trì học bổng trong các năm tiếp theo. Các tiêu chí cần đạt được cụ thể 
như sau:  

 Duy trì thành tích tổng kết cuối năm đạt loại giỏi.  

 Hạnh kiểm tốt. 

 Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh Vinschool. 
Thể hiện vai trò dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tới phong trào học tập, ngoại khóa của trường, lớp. 

 


