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ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Ưu tiên tuyển học sinh lớp 8 THCS

Nguyễn Siêu đang theo học chương

trình Cambridge Lower Secondary.

Xét cấp học bổng cho những học sinh

đạt thành tích cao trong quá trình học

tập lớp 6,7,8 và có giải thưởng.

Học sinh được đăng kí dự tuyển vào lớp

(1) IGCSE Khoa học hoặc (2) IGCSE

Kinh tế - Xã hội.

http://nguyensieu.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong.html


ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Tham khảo “Thông tin tuyển sinh năm

học 2022–2023".

Học sinh và cha mẹ học sinh cam kết

tham gia học đủ chương trình theo lộ

trình 2 năm.

Học sinh có năng lực tiếng Anh trình độ

Cambridge PET. Học sinh chưa có

chứng chỉ Cambridge PET phải kiểm tra

năng lực tiếng Anh trình độ tương

đương.



Nguyện vọng của gia đình và mục

tiêu giáo dục của nhà trường. 

Quá trình học tập trong các năm 6,7,8

và sức khỏe của học sinh.

Năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) thông

qua bài trắc nghiệm tâm lý dành cho

học sinh.

1. Xét tuyển

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

http://nguyensieu.edu.vn/FilesUpload/files/ycsk.jpg
http://nguyensieu.edu.vn/FilesUpload/files/ycsk.jpg


Học sinh có điểm bài thi Maths và Science
đạt tối thiểu mức trung bình chung của thế
giới trở lên trong kì thi chính thức của
Cambridge Checkpoint Lower Secondary
tháng 4/2022.

Căn cứ kết quả bài kiểm tra giữa học kì II,
năm học 2021-2022 môn Toán, Ngữ văn.
Căn cứ kết quả bài kiểm tra giữa học kì II,
năm học 2021-2022 các môn chương trình
Cambridge (Maths, Science, Global
Perspectives, English).
Căn cứ kết quả bài kiểm tra CEM của
Cambridge.

2. Kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào
* Đối với học sinh đang học lớp 8CI Nguyễn Siêu:
a. Điều kiện cần:

b. Điều kiện đủ:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH



Kiểm tra Toán, Ngữ văn.
Kiểm tra Tiếng Anh (nếu HS chưa có chứng
chỉ PET)
Bài kiểm tra Academic Writing

Bài kiểm tra Science
Bài kiểm tra CEM của Cambridge 

Thuyết trình phỏng vấn theo chủ đề cho trước
Bài kiểm tra CEM của Cambridge 

* Đối với Học sinh đang học lớp 8 trường khác:
(chỉ tuyển bổ sung khi có chỉ tiêu):

(1) Khối Khoa học:

 (2) Khối Kinh tế xã hội:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH



ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN

Học sinh đủ điều kiện dự tuyển, CMHS

vui lòng đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY.

Hệ thống đăng ký trực tuyến của nhà

trường bắt đầu mở từ ngày 31/3 tới

4/4/2021. Hệ thống sẽ tự động chuyển

hồ sơ sang danh sách chờ dự tuyển khi

đủ số lượng hồ sơ đăng ký.

https://nguyensieu.edu.vn/taikhoan/dangky


MỘT SỐ LƯU Ý

100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển

vào trường bắt buộc phải đăng ký 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.

https://forms.office.com/r/VFZtbVHmjg


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.

Hội thảo tư vấn: 26/03/2022
Học sinh lớp 8CI Nguyễn Siêu: kiểm tra
giữa kì II dự kiến giữa tháng 3/2022;
CEM dự kiến tuần 1 tháng 4/2022
Học sinh lớp 8 trường khác: kiểm tra bổ

sung khi có chỉ tiêu (dự kiến tháng

6/2022)

LỊCH TUYỂN SINH

https://nguyensieu.edu.vn/Chuong-trinh/Tong-quan.html
https://nguyensieu.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-khoan-thu.html


Định hướng Khoa học bao gồm các môn
học:

Maths
English
Biology
Chemistry
Physics

Định hướng Kinh tế - Xã hội bao gồm
các môn học:

Maths
English
Global Perspectives
Enterprise
Travel & Tourism

CÁC MÔN HỌC IGCSE KHÓA 9
(2022 – 2024)



Văn phòng Trường Nguyễn Siêu 

Địa chỉ: 33 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - 

Điện thoại: 02437823827 / 02437844889

Email: tuyensinh@nguyensieu.edu.vn

     Tầng 1 - Nhà A

     Cầu Giấy - Hà Nội

     (Từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy

      trong giờ hành chính)

LIÊN HỆ

mailto:tuyensinh@nguyensieu.edu.vn

