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* * * * * 

Năm học 2022-2023, nhà trường không tổ chức các lớp mũi nhọn khối A1, D mà tiếp 

tục triển khai mô hình lớp liên kết Quốc tế. Đây là mô hình lớp học được đầu tư về chương 

trình học, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Mô hình lớp học này nhằm đáp ứng nhu cầu, 

năng lực, sở thích của học sinh và xu hướng xét tuyển Đại học trong và ngoài nước. 

1. Số lượng tuyển sinh: 

Tuyển sinh 02 lớp tiếng Anh liên kết  Quốc tế cam kết IELTS chuẩn đầu ra 6.0 (01 lớp 

KHTN và 01 lớp KHXH). 

2. Điều kiện xét tuyển: 

- Học sinh trúng tuyển vào Lớp 10 trường THPT Thượng Cát năm học 2022 - 2023. 

- Nhà trường thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh được vào học lớp tiếng Anh liên kết 

căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng và số lượng của học sinh, phụ huynh đăng ký, kết quả học tập 

cấp THCS, kết quả thi các môn vào lớp 10 và kết quả khảo sát Tiếng Anh đầu vào. 

3. Mục tiêu đào tạo: 

✓ Học sinh có trình độ tiếng Anh cuối học kỳ I - lớp 12 đạt IELTS tối thiểu 6.0; 

✓ Phát triển kỹ năng sống, đáp ứng xu hướng công dân toàn cầu; 

✓ Có cơ sở, nền tảng tốt đáp ứngđiều kiện tuyển thẳng vào các trường Đại học trong 

nước, xin cấp học bổng du học Quốc tế tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Austalia,.... 

✓ Có kiến thức các môn văn hóa vững vàng, tự tin dự thi Đại học. 

4. Điều kiện lớp học: Nhà trường ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất về: 

✓ Cơ sở vật chất lớp học và môi trường học tập; 

✓ Giáo viên dạy tiếng Anh bản địa, môi trường học tập tiếng Anh; 

✓ Giáo viên giảng dạy các môn văn hóa đáp ứng luyện thi Đại học. 

5. Chương trình học: 

- Buổi học chính khóa: học văn hóa theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục;  

- Buổi học tăng cường: Học tiếng Anh liên kết và học các môn văn hóa đáp ứng theo khối 

thi Đại học: 

+ Học tiếng Anh theo Chương trình tiếng Anh học thuật, luyện thi IELTS với 6 tiết học 

cùng giáo viên bản ngữ; có sự hỗ trợ, giúp đỡ của giáo viên người Việt mỗi tuần. 

+ Học tăng cường các môn văn hóa theo nguyện vọng thi Đại học, tối thiểu 8 tiết/ tuần. 

- Học sinh tham gia chương trình giáo dục Kỹ năng sống, phát triển công dân toàn cầu 

với nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giao lưu quốc tế. 

Nhà trường thường xuyên trao đổi và định kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh,  

mmbồi dưỡng kịp thời, giúp học sinh đạt mục tiêu ở từng giai đoạn; sàng lọc những học sinh 

không có ý thức cố gắng trong học tập và rèn luyện trong 2 học kỳ đầu tiên. 

6. Học phí dự kiến: 3.300.000 VNĐ/ tháng (thu 10 tháng/1năm).   

                                                                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


