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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 

Năm học 2018 – 2019 
 

1. Số lượng tuyển sinh: 150 học sinh/5 lớp  
2. Điều kiện ghi danh:   
- Độ tuổi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã hoàn thành chương 

trình giáo dục mầm non. 
- Nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định của Trường. 
3. Thời gian tuyển sinh:  
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 03/04/2018 đến hết ngày 07/04/2018. 
- Thời gian thu nhận hồ sơ:   Từ ngày 09/04/2017 đến hết ngày 12/04/2018. 
(Thời gian nhận hồ sơ có thể kết thúc trước ngày 12/04/2018 nếu đã đủ chỉ tiêu) 
Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều:  Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 
4. Thời gian học: 

- Dạy học 2 buổi/ngày (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 
- Bắt đầu học từ 20/08/2018 đến ngày 25/05/2019 
- Thời gian nhận, quản lí và giao học sinh:  
      + Buổi sáng:  Nhận và quản lý học sinh từ 6 giờ 45 phút. 
      + Buổi chiều: Kết thúc ngày học và bàn giao học sinh từ lúc 16 giờ 30 phút 

5. Chương trình dạy học: 
- Chương trình chính khóa: Thực hiện theo chương trình dạy học của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Việt Nam. 
- Chương trình tiếng Anh: Học sinh được học 1 tuần 04 tiết tiếng Anh theo 

Giáo trình của nhà xuất bản Cambridge, do đội ngũ giáo viên nước ngoài giảng dạy 
cùng với sự hỗ trợ của giáo viên Việt Nam. 

- Chương trình giáo dục kỹ năng sống: Trang bị cho học sinh một số kỹ năng: 
tính kỷ luật, tính sáng tạo, tính tự lập, kỹ năng tự phục vụ và bảo vệ bản thân. 
Chương trình này được tổ chức lồng ghép trong các tiết dạy học chính khóa và các 
hoạt động ngoại khóa vào các ngày học trong tuần. 

6. Các khoản đóng góp 
Học 

phí/tháng 
Ăn bán 

trú/tháng 
Tổng cộng Ghi chú 

1.600.000đ 800.000đ 2.400.000đ bao gồm: uống sữa giữa buổi sáng, ăn 
bữa trưa và bữa ăn xế chiều 

Nếu gia đình có 2 con theo học tại trường thì giảm 10% học phí cho con thứ 
hai, gia đình có 3 con đi học giảm 15% cho con thứ 3. Bên cạnh đó, học sinh của nhà 
trường vẫn được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước tại 
Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. 

Ghi chú: Tiền ăn được tính theo số ngày học thực tế trong tháng; được đối 
chiếu, trừ những ngày nghỉ trong năm theo quy định và ngày nghỉ có phép của học 
sinh; tiền dư được thanh toán trả lại vào cuối năm học (31/5/2019). 

7. Những thông tin khác: 
- Thực đơn của học sinh: Nhà trường tổ chức nhà ăn riêng cho cấp Tiểu học 

với khẩu phần ăn theo độ tuổi, thực đơn được xây dựng theo tuần, tháng và theo mùa 



đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho học sinh. Thực đơn bữa ăn sẽ được 
công khai trên Website của nhà trường để quý phụ huynh theo dõi.  

- Ở bán trú: Nhà trường bố trí và trang bị chỗ ở bán trú cho học sinh đảm bảo 
an toàn, hiện đại, có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm quản lý và chăm sóc chu đáo.  

- Dịch vụ xe đưa đón học sinh: Phụ huynh có thể đăng ký xe đưa đón học sinh 
tận nhà. Mỗi xe đưa đón được bố trí 2 người phục vụ (1 lái xe và 1 nhân viên) để 
đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đi lại. Nếu phụ huynh có nhu cầu đăng 
ký đưa đón vui lòng đăng ký với nhà trường trước khi học sinh vào học 1 tháng để 
nhà trường chuẩn bị phương tiện đưa đón. Phí đưa đón như sau: 

Khoảng cách Dưới 5 km 5 – 10 km 
Mức phí đóng theo tháng 500.000/tháng 600.000/tháng 

Mức phí đóng  HKI (4,5 tháng) 2.250.000/HK 2.700.000/HK 
Mức phí đóng HKII (5 tháng) 2.500.000/HK 3.000.000/HK 

- Đồng phục của học sinh (Dự kiến)  

Tiền đồng phục 
(Phụ huynh đăng ký mua 
tại trường trước 2 tháng 
hoặc tự may với mẫu và 
màu theo quy định của 
nhà trường). 

Học sinh nam Học sinh nữ 
- Quần dài:        150.000đ 
- Áo sơ mi:          95.000đ 
- Áo thun:            95.000đ 
- Áo len ghile:   180.000đ 
- Áo khoác:       220.000đ 
- Quần thể dục: 105.000đ 

- Chân váy:        150.000đ 
- Áo sơmi:           95.000đ 
- Áo thun:            95.000đ 
- Áo len ghile:   180.000đ 
- Áo khoác:       220.000đ 
- Quần thể dục: 105.000đ 

- Tiền bảo hiểm: Các khoản BHTT (tự nguyện), BHYT (bắt buộc) sẽ được 

triển khai khi học sinh đã vào học ổn định. 
Ghi chú: Ngoài các khoản thu trên, nhà trường tuyệt đối không thu và không cho 
phép các lớp tổ chức thu thêm bất kỳ khoản nào đối với học sinh trong nhà trường.  

8. Thủ tục đăng ký nhập học: 
Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:  
+ Đơn xin xét tuyển (mẫu chung của Trường); 
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 
+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 
 + Giấy cam kết học tại nhà trường ít nhất 1 năm học. 
(Trong thời gian chưa đủ các loại hồ sơ trên, quý phụ huynh có thể đăng ký 

vào học và bổ sung sau). 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Victory. 
          Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Điện thoại: 05003.678686.  
Website: http://www.victoryschoolbmt.edu.vn    
Email: victoryschoolbmt@gmail.com 
Trân trọng thông báo!                

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

Trương Văn Tỵ 
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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 SONG BẰNG  
Năm học 2018 – 2019 

 
1. Số lượng tuyển sinh: 90 học sinh/3 lớp  
2. Điều kiện ghi danh:   
- Độ tuổi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã hoàn thành chương trình giáo 

dục mầm non. 
- Nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định của Trường. 
3. Thời gian tuyển sinh:  
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 03/04/2018 đến hết ngày 07/04/2018. 
- Thời gian thu nhận hồ sơ:   Từ ngày 09/04/2017 đến hết ngày 12/04/2018. 
(Thời gian nhận hồ sơ có thể kết thúc trước ngày 12/04/2018 nếu đã đủ chỉ tiêu) 
Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều:  Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 
 4. Chương trình dạy học: tổng số 40 tiết  

a. Chương trình 1 (32 tiết/tuần): là chương trình do Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam 
qui định được học bằng ngôn ngữ tiếng Việt, bao gồm:  

- Chương trình chính khóa: Thực hiện theo chương trình dạy học của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam. 

- Chương trình giáo dục kỹ năng sống: Trang bị cho học sinh một số kỹ năng: tính 
kỷ luật, tính sáng tạo, tính tự lập, kỹ năng tự phục vụ và bảo vệ bản thân. Chương trình này 
được tổ chức lồng ghép trong các tiết dạy học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa vào 
các ngày học trong tuần. 

 b. Chương trình 2 (8 tiết/tuần): Là chương trình do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ qui định 
được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh, do đội ngũ giáo viên bản ngữ thực hiện với sự hộ 
trợ tiếng Anh của giáo viên người Việt Nam. Chương trình giảng dạy bao gồm các môn: 

 - Môn Toán:  2 tiết/tuần 
 - Tiếng Anh:  6 tiết/tuần  
 - Môn nghệ thuật (hoặc thể dục), môn tin học được chuyển kết quả từ chương trình 

giáo dục 1(chương trình giáo dục Việt Nam); 
      Sau 1 năm học, học sinh được đánh giá và cấp bảng kết quả học tập của 2 chương 

trình và được Sở Giáo dục và Đào tạo của 2 nước công nhận.  
5. Thời gian học: 

- Dạy học 2 buổi/ngày (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 
- Bắt đầu học: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 25/05/2019. 
- Thời gian nhận, quản lí và giao học sinh:  
      + Buổi sáng:  Nhận và quản lý học sinh từ 6 giờ 45 phút. 
      + Buổi chiều: Kết thúc ngày học và bàn giao học sinh từ lúc 16 giờ 30 phút. 

6. Các khoản đóng góp: 3.400.000đồng/tháng, trong đó: 
- Tiền học phí:    2.600.000 đồng /tháng  
- Tiền ăn bán trú:      800.000 đồng/tháng 

Tiền ăn bao gồm ăn trưa và 2 bữa lỡ buổi sáng và buổi chiều. Tiền ăn được tính theo số 
ngày học thực tế trong tháng; được đối chiếu, trừ những ngày nghỉ trong năm theo quy 
định và ngày nghỉ có phép của học sinh; tiền dư được thanh toán trả lại vào cuối năm học 
(31/5/2019). 

Ghi chú: Nếu gia đình có 2 con theo học tại trường thì giảm 10% học phí cho con 
thứ hai, gia đình có 3 con theo học tại trường giảm 15% cho con thứ 3. Bên cạnh đó, học 



sinh của nhà trường vẫn được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà 
nước tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. 

7. Những thông tin khác: 
- Thực đơn của học sinh: Nhà trường tổ chức nhà ăn riêng cho bậc Tiểu học với 

khẩu phần ăn theo độ tuổi, thực đơn được xây dựng theo tuần, tháng và theo mùa đảm bảo 
sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho học sinh. Thực đơn bữa ăn sẽ được công khai trên 
Website của nhà trường để quý phụ huynh theo dõi.  

- Ở bán trú: Nhà trường bố trí và trang bị chỗ ở bán trú cho học sinh đảm bảo an 
toàn, hiện đại, có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm quản lý và chăm sóc chu đáo.  

- Dịch vụ xe đưa đón học sinh: Phụ huynh có thể đăng ký xe đưa đón học sinh tận 
nhà. Mỗi xe đưa đón được bố trí 2 người phục vụ (1 lái xe và 1 nhân viên) để đảm bảo an 
toàn cho học sinh trong quá trình đi lại. Nếu phụ huynh có nhu cầu đăng ký đưa đón vui 
lòng đăng ký với nhà trường trước khi học sinh vào học 1 tháng để nhà trường chuẩn bị 
phương tiện đưa đón. Phí đưa đón như sau: 

Khoảng cách Dưới 5 km 5 – 10 km 
Mức phí đóng theo tháng 500.000/tháng 600.000/tháng 

Mức phí đóng  HKI (4,5 tháng) 2.250.000/HK 2.700.000/HK 
Mức phí đóng HKII (5 tháng) 2.500.000/HK 3.000.000/HK 

- Đồng phục của học sinh (Dự kiến)  

Tiền đồng phục 
(Phụ huynh đăng ký mua 
tại trường trước 2 tháng 
hoặc tự may với mẫu và 
màu theo quy định của nhà 
trường). 

Học sinh nam Học sinh nữ 
- Quần dài:        150.000đ 
- Áo sơ mi:         95.000đ 
- Áo thun:           95.000đ 
- Áo len ghile:  180.000đ 
- Áo khoác:       220.000đ 
- Quần thể dục: 105.000đ 

- Chân váy:          150.000đ 
- Áo sơmi:             95.000đ 
- Áo thun:              95.000đ 
- Áo len ghile:     180.000đ 
- Áo khoác:         220.000đ 
- Quần thể dục:   105.000đ 

- Tiền bảo hiểm: Các khoản BHTT (tự nguyện), BHYT (bắt buộc) sẽ được triển khai 
khi học sinh đã vào học ổn định. 

Ghi chú: Ngoài các khoản thu trên, nhà trường tuyệt đối không thu và không cho 
phép các lớp tổ chức thu thêm bất kỳ khoản nào đối với học sinh trong nhà trường.  

8- Thủ tục đăng ký nhập học: 
Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:  
+ Đơn xin xét tuyển (mẫu chung của Trường); 
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 
+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 
+ Giấy cam kết học tại nhà trường ít nhất 1 năm học. 
 (Trong thời gian chưa đủ các loại hồ sơ trên, quý phụ huynh có thể đăng ký và bổ 

sung sau). 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Victory. 
          Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Điện thoại: 05003.678686. Website: http://www.victoryschoolbmt.edu.vn    
Email: victoryschoolbmt@gmail.com 
Trân trọng thông báo!                

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

Trương Văn Tỵ 


