
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT MỸ ĐÌNH 

 

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH LỚP 10 - KHÓA 1  

TRƯỜNG THPT MỸ ĐÌNH CẦN BIẾT 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Chương trình 

- Trường THPT Mỹ Đình tổ chức cho học sinh học theo sách giáo khoa chương 

trình Chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Riêng môn Tin học tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT với chương trình 

Tin học văn phòng MOS và chương trình Tin Nghề phổ thông, nhằm mục tiêu học sinh 

ra trường có ít nhất 02 chứng chỉ Tin học văn phòng Quốc tế. 

2. Phân ban  

- Học sinh căn cứ vào năng lực, sở thích và định hướng ngành học Đại học trong 

tương lai để chọn học 1 trong 2 ban: Cơ bản A hoặc Cơ bản D.  

✓ Ban Cơ bản A (gọi tắt là Ban A): học chủ đề tự chọn nâng cao 3 môn 

Toán, Vật lý, Hóa học. 

✓ Ban Cơ bản D (gọi tắt là Ban D): học chủ đề tự chọn nâng cao 3 môn 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

Ghi chú: Do số học sinh đăng ký học Ban C (nâng cao Văn, Sử, Địa) không 

đủ 01 lớp, Nhà trường đã thông báo tới từng PHHS để những học sinh đã đăng kí ban 

đó được đăng ký lại. 

- Căn cứ nguyện vọng đăng kí ban học của học sinh và điều kiện đội ngũ giáo viên, 

Nhà trường sẽ xếp lớp. 

- Học sinh được chuyển ban 01 lần trong 03 năm THPT, vào thời điểm sau khi học 

xong lớp 10. 

II. LỚP QUỐC TẾ (nếu có) 

- Căn cứ thực tế nhu cầu học tập của học sinh (qua khảo sát nguyện vọng), Nhà 

trường sẽ triển khai mô hình lớp Quốc tế, đào tạo tiếng Anh theo chứng chỉ IELTS. 

- Trường hợp nhiều học sinh có nhu cầu theo học mô hình này, Nhà trường dự 

kiến tổ chức như sau: 

✓ Tổ chức hội thảo (trực tiếp hoặc online tùy theo điều kiện thực tế) để phụ 

huynh và học sinh hiểu rõ hơn về chương trình học tập và các hoạt động giáo dục của lớp 

Quốc tế. 
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✓ Học sinh có nguyện vọng học lớp Quốc tế viết đơn (theo mẫu) và làm bài 

kiểm tra Tiếng Anh đầu vào để xếp lớp theo trình độ. Thời gian làm bài kiểm tra sẽ được 

Nhà trường thông báo sau. 

✓ Chương trình học lớp Quốc tế: 

+ Học theo chương trình Cơ bản của Bộ GD&ĐT (buổi sáng) 

+ Học tiếng Anh IELTS do giáo viên nước ngoài giảng dạy 6 tiết/tuần 

(buổi chiều). 

+ Tham gia các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động ngoại khóa khác. 

III. ĐỒNG PHỤC 

Sau ngày 15/8/2021, học sinh sẽ đo và nhận đồng phục trực tiếp tại Trường (nếu tình 

hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đến trường). 

Học sinh/CMHS mua đồng phục tại Trường từ nhà may (có đủ cỡ số để học sinh chọn 

và nhận đồng phục luôn nếu mặc vừa; nếu không có cỡ số phù hợp, nhà may sẽ đo trực tiếp 

và hẹn học sinh nhận đồng phục sau).  

IV. HỌC PHÍ 

- Mức thu học phí thực hiện theo Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội: 217.000 đồng/tháng/học sinh. 

- Riêng lớp Quốc tế (nếu có) thực hiện mức thu học phí theo thỏa thuận với đơn vị 

liên kết giảng dạy IELTS. 

V.  LƯU Ý 

1. Thông tin liên lạc: 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, học sinh chưa thể tới 

trường, đề nghị phụ huynh và học sinh vui lòng cập nhật các thông tin của Nhà trường qua 

hệ thống tin nhắn điện tử eNetViet, qua website http://thptmydinh.edu.vn và fanpage 

https://www.facebook.com/THPTMYDINH.  

2. Dự kiến lịch làm việc: 

-  Tuần từ 16/8/2021 đến 21/8/2021:  

✓ Họp cha mẹ học sinh (online hoặc trực tiếp).  

✓ Học sinh đổi nguyện vọng ban học, mô hình lớp học (nếu có nguyện vọng) 

✓ Học sinh đo và nhận đồng phục. 

- 8h00 ngày 25/8/2021 (Thứ Tư): Học sinh đã trúng tuyển và nhập học vào lớp 10 

năm học 2021 - 2022 Trường THPT Mỹ Đình tập trung tại Trường để nhận lớp. 

 * Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

 

        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

http://thptmydinh.edu.vn/
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