THÔNG TIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP CHỌN VÀ LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
Năm học 2021 – 2022
(Dành cho những học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện theo yêu cầu)
1. THÔNG TIN XÉT TUYỂN LỚP CHỌN
Để các em có định hướng và chuẩn bị tốt việc học và thi trong tương lai, nhà trường sẽ mở các lớp
nâng cao với các tiêu chí cụ thể như sau:
Biên chế lớp:
- Dự kiến 02 lớp (tùy theo tình hình thực tế)
+ 01 lớp dạy nâng cao các môn Toán, Lý, Hóa
+ 01 lớp dạy nâng cao các môn Toán, Văn, Anh văn
- Thời lượng và số tiết các môn học của lớp chọn giống như các lớp thường.
- Trong số tiết quy định đó, học sinh sẽ được học tích hợp các chuyên đề nâng cao đáp ứng yêu cầu
nâng cao của đề thi THPT cũng như kiến thức tổng quát của đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc
gia TPHCM.
- Học phí như các lớp thường, không thu thêm học phí.
- Định hướng: Nguồn cho học sinh các đội tuyển; hướng đến mô hình lớp chất lượng cao, học nâng
cao các môn học để nâng cao tỉ lệ đậu ĐH của nhà trường; học sinh đáp ứng được kiến thức tổng quát
nhiều môn của đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM.
- Năm học sau nhà trường sẽ tiến hành khảo sát và tuyển chọn lại.
Điều kiện: Học sinh đáp ứng cả 2 điều kiện sau:
(1) Dựa vào ĐTB cuối năm lớp 9:
+ Đối với lớp dạy nâng cao Toán, Lý, Hóa: các môn Toán, Lý, Hóa phải đạt từ 7,5 trở lên.
+ Đối với lớp dạy nâng cao Toán, Văn, Anh: các môn Toán, Văn, Anh phải đạt từ 7,5 trở lên.
(2) Dựa trên các thành tích học thuật đạt được trong các môn học Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn,
Anh (Đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, …)
Dựa vào 2 tiêu chí trên, nhà trường sẽ lấy theo tứ tự từ trên xuống.
2. THÔNG TIN XÉT TUYỂN LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
Để giúp cho học sinh có cơ hội nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, định hướng tham gia thi các
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, và rèn luyện tiếng Anh nâng cao, nhà trường tổ chức lớp Tiếng Anh tăng
cường, cụ thể như sau:
Biên chế lớp:
- Dự kiến 01 lớp (tùy theo tình hình thực tế)
Đối tượng xét tuyển:
- Học sinh có các chứng chỉ Quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC,…
- Học sinh đạt giải môn Tiếng Anh trong các kỳ thi Học sinh giỏi các cấp, trong các cuộc thi hùng
biện, các cuộc thi khác có sử dụng tiếng Anh
- Học sinh có năng có năng khiếu, đã đạt kết quả tốt bộ môn tiếng Anh ở trường THCS
- Học sinh đã tham gia các chương trình Tiếng Anh tăng cường và đạt kết quả tốt.
Điều kiện xét tuyển:
- Điểm TB môn tiếng Anh cuối năm lớp 9 đạt từ 7,5 trở lên
Ngoài ra học sinh có thể nộp thêm các hồ sơ sau đây (nếu có) để nhà trường có thêm thông tin để ưu
tiên khi xét chọn.
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL, … (nếu có)
- Giấy khen/Giấy chứng nhận tham gia hoặc đạt giải các kỳ thi có sử dụng tiếng Anh
- Hồ sơ học tăng cường tiếng Anh
Dựa vào các tiêu chí và các hồ sơ đính kèm trên, nhà trường sẽ lấy theo tứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Học sinh có thể đăng ký xét 1 hoặc 2 hoặc cả 3 loại hình lớp trên (Lớp chọn nâng cao Toán,
Lý, Hóa / Lớp chọn nâng cao Toán, Văn, Anh / Lớp tăng cường tiếng Anh), nhưng chỉ được xét
vào 1 trong 3 loại hình lớp sau theo thứ tự ưu tiên do học sinh tự đăng ký. Nếu học sinh không
đạt vào nguyện vọng ưu tiên 1 thì nhà trường sẽ xét theo các nguyện vọng tiếp theo.
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