TUYỂN SINH LỚP 1
NĂM HỌC 2022-2023

CHỈ TIÊU
260 học sinh lớp 1 Song ngữ Quốc tế
Cambridge (trong đó có tuyển học sinh học
chương trình tiếng Anh nâng cao –
English as a first language).

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Học sinh sinh năm 2016 thỏa mãn điều
kiện dự tuyển.
Ưu tiên tuyển học sinh có anh/chị/em
ruột đang học tại Nguyễn Siêu.

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Tham khảo
“Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023”.

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Học sinh đủ điều kiện dự tuyển, cha mẹ
học sinh đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY.
Hệ thống đăng ký trực tuyến của nhà
trường bắt đầu mở từ ngày 23/02/2022
(trong giờ hành chính).
Hệ thống sẽ tự động chuyển hồ sơ sang
danh sách chờ dự tuyển khi đủ số lượng
hồ sơ đăng ký.

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý
100% học sinh có nguyện vọng dự
tuyển vào trường bắt buộc phải 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 ký thành
công.
Cha mẹ học sinh có nguyện vọng
tham dự hội thảo tư vấn tuyển sinh
trực tuyến qua nền tảng webinar
đăng ký TẠI ĐÂY.

LỊCH TUYỂN SINH
Hội thảo tư vấn tuyển sinh: 19/02/2022
Xét tuyển: Tuần cuối tháng 3/2022 hoặc
tuần đầu tháng 4/2022 (dự kiến)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CMHS xem chi tiết TẠI ĐÂY.

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU
CMHS tham khảo thông tin chi tiết của
năm học 2021-2022 TẠI ĐÂY.

LIÊN HỆ

Văn phòng Trường Nguyễn Siêu
Tầng 1 - Nhà A
Địa chỉ: 33 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02437823827 / 02437844889
(Từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy,
trong giờ hành chính)
Email: tuyensinh@nguyensieu.edu.vn

