
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 Tổng số: 7 lớp (210 học sinh)
 Sĩ số: không quá 30 học sinh/lớp
 Ưu tiên tuyển sinh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Siêu
 Ưu tiên tuyển học sinh đạt giải Ba trở lên các môn học thuật trong các cuộc thi do Bộ GD

& ĐT tổ chức (từ cấp thành phố)
 Xét cấp học bổng cho những học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp Tiểu

học và có giải thưởng Quốc gia, Quốc tế các môn học thuật

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 Tham khảo “Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021”

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 Kiểm tra đánh giá năng lực học tập chương trình nhà trường (chương trình Việt Nam và
chương trình Quốc tế Cambridge).

 Xét sự đồng thuận về mục tiêu giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
 Xét hồ sơ học tập và hồ sơ sức khỏe của học sinh.

ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN

 Học sinh đủ điều kiện dự tuyển, cha mẹ học sinh đăng kí trực tuyến tại link sau:
http://www.nguyensieu.edu.vn/taikhoan/dangky

 Hệ thống đăng kí trực tuyến của nhà trường bắt đầu mở từ ngày 09/05/2020. Hệ thống
sẽ tự động chuyển hồ sơ sang danh sách chờ dự tuyển khi đủ số lượng hồ sơ đăng kí.

 100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường bắt buộc đăng kí trên hệ thống tuyển
sinh trực tuyến của Nhà trường. Ban Tuyển Sinh sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo qua tài
khoản sau khi đăng kí thành công.

 Cha mẹ học sinh có nguyện vọng tham dự hội thảo tư vấn tuyển sinh trực tuyến qua nền
tảng webinar đăng kí TẠI ĐÂY.

 Thời gian bắt đầu mở link đăng kí: trong giờ hành chính.

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý
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 Hội thảo tư vấn tuyển sinh lớp 6: 09/05/2020
 Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập chương trình nhà trường: Tuần 1 - Tháng 6/2020 (dự

kiến)
 Ngày biên chế lớp: 26/7/2020 (dự kiến)

LIÊN HỆ:
Văn phòng Trường Nguyễn Siêu - Tầng 1 - Nhà A.
o Địa chỉ: 33 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
o Điện thoại: 02437823827 / 02437844889

Hotline: 0965 555 800 (THCS&THPT)
(Từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy, trong giờ hành chính)

o Email: tuyensinh@nguyensieu.edu.vn

LỊCH TUYỂN SINH


