QUY CHẾ XÉT HỌC SINH CHUYỂN CẤP
1. Học sinh Alvin lên lớp 1:
Học sinh được đánh giá đủ điều kiện vào học tiếp lớp 1 tại hệ thống các trường Vinschool khi đảm bảo
các yêu cầu sau:
 Học sinh đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý (Nhà trường không cung cấp
dịch vụ hỗ trợ đặc biệt);
 Học sinh hoàn thành các mục tiêu học tập của Trẻ 5 tuổi và đủ điều kiện vào lớp 1 Vinschool.
Nếu học sinh được đánh giá là cần hỗ trợ về nhận thức, ngôn ngữ, hành vi tâm lý, sức khỏe thì Ban Giám
hiệu trường Tiểu học sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh để đánh giá mức độ phù hợp với các tiêu chí của trường
Tiểu học.
Nếu học sinh đăng ký vào hệ Nâng cao (Cambridge), học sinh cần đạt qua bài kiểm tra đầu vào Tiếng
Anh theo yêu cầu của hệ Nâng cao.
2. Học sinh lớp 5 lên lớp 6:
Học sinh được đánh giá đủ điều kiện vào học tiếp lớp 6 tại hệ thống các trường Vinschool khi đảm bảo
các yêu cầu sau:
 Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Kiến thức được đánh giá ở mức độ Hoàn thành trở lên. Riêng học sinh đang học hệ Chuẩn Vinschool
thì điểm bài kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt đạt từ 6 điểm trở lên;
 Học sinh đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý (Nhà trường không cung cấp
dịch vụ hỗ trợ đặc biệt).
3. Học sinh lớp 9 lên lớp 10:
Học sinh được đánh giá đủ điều kiện vào học tiếp lớp 10 tại hệ thống các trường Vinschool khi đảm bảo
các yêu cầu sau:
1. Học sinh đã hoàn thành chương trình THCS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Học sinh đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý (Nhà trường không cung cấp dịch vụ
hỗ trợ đặc biệt);
3. Đạt học lực Khá và hạnh kiểm Tốt tất cả các năm học tại Vinschool (tính từ năm học 2018 -2019);
4. Được đánh giá Đạt các môn Việt Nam học, Công dân toàn cầu (GCED), Giáo dục Kĩ năng - Phẩm chất
(CLISE);
5. Kết quả học tập đối với học sinh đang học hệ Chuẩn Vinschool: căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
THPT, nhà trường sẽ xét học sinh từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu với điểm xét tuyển được tính như
sau:
Điểm xét tuyển = 30% Điểm 1 + 40% Điểm 2 + 30% Điểm 3


Điểm 1: Điểm trung bình tổng kết Toán trong các năm học THCS tính từ năm học 2018-2019;
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Điểm 2: Điểm trung bình tổng kết 02 môn học Ngữ văn, Tiếng Anh các năm học THCS tính từ năm
học 2018-2019;



Điểm 3: Điểm trung bình tổng kết 03 môn học đạt kết quả cao nhất các năm THCS tính từ năm học
2018-2019 không bao gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;



Tổ hợp các môn được sử dụng để tính điểm bao gồm:
- Nhóm môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Nhóm môn lựa chọn điểm trung bình cao nhất: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin
học.

Ví dụ điểm xét tuyển của học sinh có điểm trung bình các môn học như sau:
Điểm trung bình từng
môn học tính từ năm học
2018-2019
Toán
9,0
Vật lí
8,6
Hóa học
8,5
Sinh học
8,5
Ngữ văn
8,0
Lịch sử
8,7
Địa lí
8,9
Tin học
9,0
Tiếng Anh
8,0

Điểm 1

30% x 9,0
= 2,7

Điểm 2

Điểm 3

Điểm xét tuyển

40% x (8,0
+ 8,0)/2 =
3,2

30% x (9,0 + 8,9 + 8,7)/3 = 2,67
- Tin học là môn có điểm tổng kết
cao thứ nhất trong các môn còn
lại.
- Địa lí là môn có điểm tổng kết
cao thứ hai trong số các môn còn
lại.
- Lịch sử là môn có điểm tổng kết
cao thứ ba trong số các môn còn
lại.

2,7 + 3,2 + 2,67
= 8,57

Lưu ý:


Công thức tính Điểm xét tuyển được áp dụng khi số học sinh đạt các tiêu chí từ 1 đến 4 nhiều hơn chỉ
tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT được phê duyệt.

6. Học sinh có kết quả xét tuyển đạt có điều kiện vào lớp 10 tại Vinschool căn cứ vào kết quả học tập và rèn
luyện tính đến hết học kỳ I năm học 2020-2021 và đăng ký lên học tiếp THPT Vinschool có thể lựa chọn một
trong hai phương án xét tuyển sau đây:
- Xét tuyển vào lớp 10 theo tiêu chí của Nhà trường nêu trên: Học sinh cần hoàn tất chương trình lớp 9 và
duy trì các kết quả học tập tốt đến hết năm học để đảm bảo đủ điều kiện vào lớp 10 theo quy định.
- Xét tuyển vào lớp 10 theo kì thi của Sở Giáo dục và Đào tạo: Học sinh đăng ký với Nhà trường để được
xếp vào học lớp luyện thi. Điểm xét tuyển vào lớp 10 Vinschool cụ thể:
 Học sinh thi vào lớp 10 tại các trường chuyên: tổng điểm 3 môn thi (tính hệ số 1) đạt từ 18 điểm trở
lên và không có môn nào dưới 5 điểm.
 Học sinh thi vào lớp 10 tại các trường công lập khác:
 Học sinh dự thi tại Hà Nội: tổng điểm 4 môn thi đạt từ 45 điểm trở lên và không có môn nào dưới 6
điểm
 Học sinh dự thi tại Hải Phòng: tổng điểm 3 môn thi đạt từ 37,5 điểm trở lên và không có môn nào
dưới 6 điểm
 Học sinh dự thi tại Tp. Hồ Chí Minh: tổng điểm 3 môn thi đạt từ 22,5 điểm trở lên và không có
môn nào dưới 6 điểm
 Học sinh dự thi tại các tỉnh, thành phố khác: tổng điểm 2 môn thi Toán và Văn (tính hệ số 1) đạt từ
15 điểm trở lên và không có môn nào dưới 6 điểm
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