
  
 

 

 

 

 

 
 

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tư thục Bán trú, Nội trú Nhựt Tân chân thành cảm ơn các 

bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc tìm hiểu công tác tuyển sinh để cho con em vào 

trường năm học 2020 - 2021. 

Ban Giám hiệu nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh biết về kế hoạch tuyển sinh 

của trường như  sau: 

- Học đầy đủ các môn của Chương trình GD Quốc gia. 

- Chương trình ngoại ngữ: Tiếng Anh tăng cường được xây dựng trên cơ sở chứng chỉ 

Cambridge, Toefl Primary, I Learn Smart Start, Math in my word và Amazing Science. Ngoài ra còn 

áp dụng chương trình Toán song ngữ cho các lớp nâng cao… Toán & Khoa học bằng tiếng Anh). 

Trong chương trình học, đẩy mạnh kĩ năng giao tiếp, phản xạ và luyện phát âm qua các 

tiết học với giáo viên Bản ngữ ( Anh, Úc, Canada). Mục tiêu đầu ra khi học sinh hoàn 

thành chương trình Tiểu học tại trường là đạt các chứng chứng Quốc tế Cambridge, Toefl 

Primary; đủ điều kiện, năng lực vào các lớp tăng cường và tích hợp Tiếng Anh ở lớp 6. 

- Chương trình Tin học: Ngoài chương trình “ Tin học căn bản”, các em sử dụng thành thạo một 

số phần mềm phục vụ học tập, thực hành tốt các kỹ năng sử dụng máy tính. 

- Các hoạt động trải nghiệm: Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm trong trường qua các 

tiết thực hành thí nghiệm và các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng. 

- Môi trường học tập của thầy và trò trường Nhựt Tân là môi trường khép kín một cấp 

duy nhất, được xây dựng hoàn toàn với mục đích phục vụ cho đối tượng là học sinh 

tiểu học. Các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và chế độ dinh dưỡng được 

thiết kế phù hợp với cấp tiểu học nhằm đảm bảo mục tiêu các em được chăm sóc tốt 

nhất, phát triển đúng theo lứa tuổi và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi từ các 

cấp học khác và môi trường xung quanh. 

- Mục tiêu của tập thể thầy và trò của trường cùng hướng tới đó là trường Tiểu học Tư thục 

Bán trú - Nội trú Nhựt Tân trở thành trường chất lượng cao. 



 
 

Khối lớp 1: 

- Hồ sơ nhập học gồm: Giấy khai sinh, photo hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận 

tạm trú ( không phân biệt hộ khẩu tỉnh hay thành phố Hồ Chí Minh), đơn xin nhập học, 

sơ yếu lý lịch, giấy cam kết của phụ huynh ( theo mẫu của nhà trường), 4 ( ảnh 3x4). 

- Điều kiện nhập học: Trẻ sinh năm 2014; sức khỏe tốt; không nói ngọng, nói lắp; thiểu 

năng trí tuệ, bệnh mãn tính,…; có khả năng học ngoại ngữ, chấp thuận những  điều  kiện 

về “ Quy định nhập học” của trường. 

- Sĩ số học sinh: 35/lớp. 
 

 

- Thời gian bán hồ sơ: Từ   ngày 15/5/2020. 

- Thời gian đăng ký nhập học: Từ ngày 20/7/2020. Phụ huynh đăng ký khóa học cho bé làm 

quen với lớp 1 vào các ngày trong tuần. 

- Thời gian đăng ký tư vấn “ Tiền học đường cho bé vào lớp 1”: Từ ngày15 đến 30 /7/2020 

- ( đăng ký qua email: nhuttanschool@gmail.com) 

- Quý phụ huynh và học sinh tham quan trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.Từ ngày 

15/5/2020, nhà trường làm thủ tục nhập học khóa hè  Preshool dành cho các bạn nhỏ 

chuẩn bị vào lớp 1” khai giảng ngày 20/7/2020. 
 

Thủ tục nhập học: 

- Kiểm tra kiến thức đầu vào của học sinh. 

- Hồ sơ nhập học gồm: 

1. Đơn xin nhập học ( theo mẫu nhà trường) 

2. Học bạ hợp lệ 

3. Giấy khai sinh ( bản sao hoặc bản dịch có công chứng nếu mang quốc tịch nước ngoài) 

4. Bản sao hộ  khẩu hoặc giấy tạm trú ( nếu là người nước ngoài có hộc hiếu bản sao) 

5. Giấy giới thiệu chuyển trường. 

6. Sơ yếu lí lịch (mẫu của nhà trường) 

THỦ TỤC NHẬP HỌC: 

TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO CÁC LỚP: 2,3,4,5 
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7. Giấy khám sức khỏe 

8. Giấy cam kết trách nhiệm 

Trước khi rút học bạ chuyển trường, Quý phụ huynh đến liên hệ vui lòng mang theo sổ liên 

lạc của năm học 2019 - 2020 và sẽ được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. 
 

Chương trình: 

- Khối 1: Giúp bé làm quen các kỹ năng sinh hoạt và học tập chương trình lớp 1. 

- Các khối 2,3,4 và 5: Lớp kỹ  năng; thể  thao; ôn tập và làm quen với chương  trình Toán, 

Tiếng Việt ở lớp trên; luyện nghe, nói, đọc,viết và giao tiếp bằng tiếng Anh. 
 

 Học chính khóa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

 Học sinh bán trú: 

- Giờ đến trường: Từ 6h30 đến 7h20 

- Giờ ra về: Từ 16h00 đến 16g 30 (  Phụ huynh có thể gửi bé ôn bài tại trường đến 18h30 

hàng ngày ) 

 Học sinh nội trú: Sinh hoạt tại trường. 
 

Trường có xe 16 chỗ đưa, đón học sinh tại các điểm trong và ngoài quận Gò Vấp. Phụ 

huynh đăng ký khi làm hồ sơ tại văn phòng. 

 

Thông tin tuyển sinh: 

 ĐT: (028).38.95.04.23 - (028).38.31.42.29 - Cô  Thư,  Cô Phượng 

 Hotline: Thầy Đăng:  0982.977.441 - Cô Nguyệt: 0908.836.960 

 www.nhuttanschool.edu.vn 

                                                                                                                 Ban giám hiệu 

                                                                                                                                                              ( đã ký ) 
 

Sau khi các em hoàn thành bậc tiểu học  sẽ được  chuyển  tiếp vào Trường THCS - THPT Hồng Hà (cùng hệ thống  giáo  dục). 

ĐC: 170 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp - website:http://www.thpthongha.edu.vn ./. 

KHAI GIẢNG KHÓA HÈ: 20/7/2020 

LỊCH HỌC: 
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