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TUYỂN SINH LỚP NỘI TRÚ – BÁN NỘI TRÚ CHẤT LƯỢNG CAO 

ĐẶC ĐIỂM 

TỔ CHỨC 

 Trang thiết bị công nghệ cao đáp ứng nhu cầu thời kỳ 4.0. Yêu cầu mỗi học sinh được cấp 1 laptop; 

 Phòng nội trú sang trọng, tiện nghi như khách sạn, 8hs/phòng 53 m2 = 6,5 m2/hs; 

 Ăn, ở và học ở khu vực đặc biệt cho các lớp chất lượng cao; 

 Chăm sóc tốt về tinh thần, sức khỏe, thể lực: TDTT, CLB,..., ăn uống sinh hoạt một cách khoa học hợp lý; 

 Đăng ký: Từ nay đến 15/08/2021. Test đầu vào: 15/07/2021, 02/08/2021 và 16/08/2021; 

 Ôn tập: 15/07/2021 đến 15/08/2021 - Nhập học chính thức: Ngày 16/08/2021. 

ĐỘI NGŨ 

GIÁO VIÊN 

 Trình độ cao, sáng tạo, tâm huyết; 

 Đảm bảo quyền lợi và sự tiến bộ của học sinh trong từng tháng; 

 Được sự giám sát chặt chẽ cùa hội đồng Khoa học có sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh. 

LỚP 6 9 10 12 

TỔNG PHÍ 

KHOẢN/NĂM 

 Bán NT: 72.000.000đ 

 Nội trú:   98.000.000đ 

 Bán NT: 97.000.000đ 

 Nội trú:  136.00.000đ 

 Bán NT: 97.000.000đ 

 Nội trú:  136.00.000đ 

 Bán NT: 135.000.000đ 

 Nội trú:   178.000.000đ 

CHỈ TIÊU 

ĐẦU RA 

 Tiếng Anh đạt trình độ 

Flyers (tương đương 

KET, A2, IELTS 4.0). 

 Đủ trình độ thi vào các 

trường chuyên, học các 

trường Trung học Quốc 

tế. 

 Đậu vào lớp 10 các 

trường Công lập, 

trường chuyên, trường 

THPT Quốc tế. 

 Tiếng Anh: IELTS 6.5. 

 Tổ hợp 3 môn xét tuyển ĐH 

đạt tối thiểu 25 (Vào được 

hầu hết các khoa của ĐH 

SPKT, KH XH&NV, 

KHTN, …, một số ngành 

của ĐH Luật, Bách Khoa) 

 Tổ hợp ba môn xét tuyển 

đại học đạt 23 (Vào được 

hầu hết các khoa của ĐH 

SP, Tài chính Marketing, 

Nông Lâm, KT-TC Tp 

…..). 
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SỸ SỐ/LỚP 20 học sinh 15 học sinh 15 học sinh 10 học sinh 

ĐỊNH 

HƯỚNG 

GIÁO DỤC 

 Bồi dưỡng các năng lực, 

phẩm chất thiết yếu của 

thanh thiếu niên tiên tiến. 

 Nâng cao năng lực học 

tập và phát triển thể chất 

lẫn tâm hồn. 

 Tiếp cận và thực hành các 

phương pháp học tiên tiến 

như: PP. Motessori, 

STEM. 

 Tham gia ít nhất 2 trong 3 

loại hình CLB (TDTT, 

Nghệ thuật, Học thuật) 

phù hợp với năng khiếu; 

Bố trí đọc sách, xem TV 

hợp lý. 

 Chủ yếu là rèn luyện tổ 

hợp 3 môn thi vào lớp 

10 các trường Công 

lập. 

 Bồi dưỡng sức khỏe 

thể chất và tinh thần để 

có thể lực sung mãn và 

yêu thích việc học tập. 

 Nâng cao ý chí tiến thủ 

và định hướng học tập, 

lập nghiệp. 

 Định hướng khối thi Đại 

học. Các nội dung liên quan 

phải đạt điểm 9, 10. 

 Luyện tiếng Anh ELTS. 

Cuối lớp 10: 4.5; Cuối lớp 

11: 6.0; Đầu năm 12: 6.5. 

 Bố trí thời gian sinh hoạt 

CLB (TDTT, Nghệ thuật, 

Học thuật) đọc sách, xem 

TV hợp lý. 

 Rèn luyện các kỹ năng 

Quản lý cảm xúc, tâm lý 

tuổi mới lớn, Quản lý thời 

gian, Định vị và phát triển 

bản thân, Định hướng cuộc 

đời. 

 Chuyên luyện tổ hợp các 

môn thi Đại học. Yêu cầu 

các bài kiểm tra phải đạt 

9, 10. 

 Tổ chức vui chơi và rèn 

luyện thể lực hợp lý để 

phục vụ yêu cầu học tập 

 Quản lý thời gian chặt 

chẽ. 

 

LIÊN HỆ 

Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông 

Địa chỉ: 53/1, đ. ĐHT 02, khu phố 4, p. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3715 5091 - Hotline: 0903 934 334 (Thầy Trung) 

Email: tuyensinh@ngocviendong.edu.vn 

Website: https://tuyensinh.ngocviendong.edu.vn 
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