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Kính gửi quý Phụ huynh, 

Nhà trường xin kính gửi danh mục đồ dùng cần chuẩn bị cho khối Trung học Phổ Thông như sau: 

STT Danh mục Số lượng Ghi chú 

1 

 

Sách giáo khoa và Sách bài tập  

 

01 bộ 

Hệ chuẩn 

- Khối 10: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
- Khối 11: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật 

lý, Hóa học, Sinh học. 
- Khối 12: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật 

lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Công dân. 

Hệ Nâng cao 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (bộ Cơ bản) 

2 

Sách giáo khoa Tiếng Anh 

Sách các môn chương trình quốc 
tế Cambridge 

Sách Khoa học chương trình 
IGCSE (Khối 10 hệ Chuẩn) 

01 bộ 
Nhà trường sẽ phát vào đầu năm học với các 
trường hợp Học sinh đã đóng phí mua sách cho 
Nhà trường 

3 Vở kẻ ngang 30 quyển  

4 Thước kẻ 01 chiếc  

5 Thước đo độ 01 chiếc  

6 Compa 01 chiếc  

7 Ê-ke 01 bộ  

8 
Bút (bút bi xanh, bút bi đỏ, bút 
chì) 

03 chiếc  

9 Bút highlight (bút dạ quang) 02 chiếc  

10 Giấy nhớ (giấy note) 01 tệp  

11 
Bút lông viết bảng (màu xanh 
hoặc màu đen) 

03 chiếc 

Dùng viết bảng nhóm trong các hoạt động hoặc khi 
học sinh lên bảng làm bài tập 

 

12 Display book (bìa 60 lá) 04 tập Làm hồ sơ các môn học 

13 Giấy kiểm tra 01 tập  
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14 Giấy A4 50 tờ  

15 Hộp đựng bút 01 hộp  

16 Từ điển Anh-Anh loại bỏ túi 01 quyển  

17 
Bảng hệ thống tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học 

01 bảng  

18 Át – lát Địa lý Việt Nam 01 quyển Dành cho học sinh khối 9 và khối 12 

19 Tập bản đồ Địa lý  01 tập Dành cho học sinh khối 6,7,8,10,11 

20 

Máy tính cầm tay 

(Loại có thể sử dụng để thực hiện 
nhiều phép toán biến đổi, giải 
phương trình, các hàm lượng giác 
và logarit, tính toán với số phức 
hay phân số,…) 

01 chiếc 

- Dành cho học sinh từ khối 8 đến khối 12. 

- Phụ huynh nên chọn mua loại máy tính bỏ túi 
được phép mang vào phòng thi như: Casio FX-500 
MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 
580VN X; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 
570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; …). 

23 Máy tính cá nhân 01 chiếc 
Học sinh sử dụng để học tập tại nhà hoặc mang tới 
trường khi cần sử dụng theo hướng dẫn của Giáo 
viên. 

24 Đồng phục Học sinh bộ 
Đồng phục Học sinh bao gồm: Đồng phục áo sơ mi 
trắng, đồng phục áo polo xanh và đồng phục thể 
thao. 

25 Giày thể thao (học Thể dục) 01 đôi  

26 
Giầy da đen tuyền bít mũi, bít gót 
(học chính khóa) 

01 đôi  

27 Ba lô đi học 01 chiếc  

28 Bình đựng nước cá nhân 01 chiếc  

29 
Khóa tủ cá nhân (khóa số -loại 
nhỏ) 

01 chiếc Dành cho việc khóa tủ cá nhân 

 
 

Trân trọng, 

 

Ban Giám hiệu 

Trường TH, THCS và THPT Vinschool 

 


