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HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 
NĂM HỌC 2022 – 2023 

1. CHỈ TIÊU 

- Khối lớp 1: 5 lớp. 

- Khối lớp 2, lớp 3, lớp 4 & lớp 5: tuyển bổ sung 25 chỉ tiêu cho cả 4 khối. 

- Số lượng học sinh mỗi lớp 25 (+/-3) học sinh. 

2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

- Học sinh dự tuyển vào lớp 1 cần có độ tuổi đúng quy định (sinh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 

31/12/2016). 

- Học sinh dự tuyển vào lớp 2, 3, 4, 5: sinh năm 2012 – 2015 và cần được xác nhận hoàn thành 

chương trình của năm học trước. 

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ & PHỎNG VẤN 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển online từ ngày 15/12/2021 

- Thời gian phỏng vấn: Lịch phỏng vấn sẽ được thông báo riêng tới từng hồ sơ dự tuyển qua 

email hoặc sms. 

4. QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

Bước 1: Phụ huynh tìm hiểu thông tin về triết lý, phương pháp giáo dục và chương trình đào 

tạo của nhà trường qua các thông tin: Website/Fanpage/Facebook Group chia sẻ của phụ 

huynh như Nhóm Trường Tiểu học Jean Piaget và những người bạn. 

Bước 2: Đăng ký tuyển sinh (Online) 

- Truy cập đường link để đăng ký: https://www.piaget.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-tieu-hoc. 

Thông tin xác nhận được trường gửi qua sms. 

- Hoàn thành phí tuyển sinh bằng cách chuyển khoản theo hướng dẫn. Thông tin xác nhận 

được trường gửi qua sms. 

Bước 3: Thực hiện dự tuyển 

- Đối với học sinh lớp 1: 

• Phụ huynh học sinh tham gia dự tuyển cần hoàn thành bài khảo sát online về mức độ 

hiểu con và quan điểm giáo dục của gia đình trước khi học sinh thực hiện phỏng vấn (tối 

đa đạt 30 điểm). 
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• Học sinh tham gia dự tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua hình thức online để thực hiện 

bài phỏng vấn bằng Tiếng Việt (tối đa 50 điểm – thời gian 20 phút) & bài phỏng vấn bằng 

Tiếng Anh (tối đa đạt 20 điểm – thời gian 20 phút). 

• Điểm ưu tiên xét tuyển (tối đa đạt 10 điểm): dành cho các học sinh 2016 tốt nghiệp một 

trong các trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục BEEs’ Education hoặc hệ Tiền tiểu 

học Jean Piaget. 

• Điểm tổng tối đa: 110 điểm. Điểm trúng tuyển vào trường: được thông báo theo từng 

đợt xét tuyển. 

- Đối với học sinh lớp 2,3,4,5:  

• Phụ huynh học sinh tham gia dự tuyển cần hoàn thành bài khảo sát online về mức độ 

hiểu con và quan điểm giáo dục của gia đình (tối đa đạt 30 điểm). 

• Học sinh tham gia dự tuyển trực tiếp tại trường để thực hiện bài phỏng vấn bằng Tiếng 

Việt với ban cố vấn học thuật (tối đa đạt 30 điểm - thời gian 20 phút); bài phỏng vấn 

bằng Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ (tối đa đạt 10 điểm – thời gian 10 phút) & bài kiểm 

tra đánh giá năng lực trên giấy 3 phân môn Toán /Tiếng Việt /Tiếng Anh (tối đa 30 điểm - 

thời gian 120 phút).  

• Điểm ưu tiên xét tuyển (tối đa đạt 10 điểm) dựa trên thành tích của học sinh trên các 

lĩnh vực khác nhau (học văn hóa, thể thao, nghệ thuật, v.v…). 

• Điểm tổng tối đa: 110 điểm. Điểm trúng tuyển vào trường: được thông báo theo từng 

đợt xét tuyển. 

STT Nội dung 
Đánh giá 

Lớp 1 
Lớp 

2,3,4,5 
1 Bài phỏng vấn học sinh bằng tiếng Việt 50 điểm 30 điểm 
2 Bài phỏng vấn học sinh bằng tiếng Anh 20 điểm 10 điểm 
3 Bài khảo sát phụ huynh 30 điểm 30 điểm 
4 Bài kiểm tra đánh giá năng lực 3 phân môn  30 điểm 
5 Ưu tiên xét tuyển 10 điểm 10 điểm 

Tổng 110 điểm 
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Bước 4: Thông báo kết quả tuyển sinh 

- Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ được thông báo trực tiếp đến Phụ huynh trong vòng từ 01-

03 ngày kể từ ngày phỏng vấn (không kể thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). Thông báo được 

gửi qua sms và email. 

- Khi học sinh được nhận học tại trường, trong vòng 05 ngày (không kể thứ Bảy, Chủ nhật và 

các ngày lễ), phụ huynh cần xác nhận nhập học tại trường và hoàn thành các thủ tục, phí cần 

thiết theo hướng dẫn từ Thư mời nhập học để giữ chỗ cho học sinh. 

Lưu ý: Nếu quá thời hạn này các điều kiện trên chưa được thực hiện, Thư mời nhập học sẽ 

không còn hiệu lực và nhà trường có quyền đơn phương nhường chỉ tiêu cho học sinh khác. 

Bước 5: Hoàn thiện Hồ sơ nhập học 

- Sau khi xác nhận cho con nhập học tại trường và hoàn thành các khoản phí và học phí ở bước 

4, Nhà trường sẽ gửi hướng dẫn hoàn thành thủ tục và hồ sơ nhập học tới Phụ huynh qua 

email. Phụ huynh vui lòng hoàn thiện Hồ sơ nhập học của học sinh trước ngày 15/06/2022. 

- Kết quả phỏng vấn của học sinh sẽ được trao đổi trực tiếp với Phụ huynh và giáo viên chủ 

nhiệm trong buổi họp Phụ huynh đầu năm học chính thức. 

5. ĐỊA ĐIỂM 

- Địa chỉ: Tầng 1 Trường Tiểu học Jean Piaget, Lô A4, NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, đường 

Đinh Núp, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Hotline Bộ Phận Tuyển sinh: 0904 527 569 |  Email: tuyensinh@piaget.edu.vn 

- Website: www.piaget.edu.vn 

 


