
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

HÀ NỘI – AMSTERDAM NĂM HỌC 2020-2021 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp (khoảng 180 học sinh). 

2. Đối tượng dự tuyển: Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, 

đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

3. Điều kiện dự tuyển: 

   a) Học bạ lớp 1 (đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 

của Bộ GDĐT): Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt. 

   b) Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (đánh giá thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT): Cuối các năm học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 học 

sinh đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. 

4. Hồ sơ dự tuyển: 

   Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam từ ngày 

07/7/2020 đến trước 17h ngày 09/7/2020; hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

   - Đơn xin dự tuyển sinh có dán ảnh 3x4 đúng mẫu của trường (mẫu A01); nộp 02(hai) 

đơn. 

   - Bản sao (không cần công chứng, mang theo bản gốc để đối chiếu) các loại giấy tờ sau:  

     + Học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ tiểu học;  

     + Hộ khẩu thường trú;  

     + Giấy khai sinh;  

     + Các giấy chứng nhận được hưởng cộng điểm ưu tiên; 

   Học sinh sau khi nộp hồ sơ phải kiểm tra dữ liệu dự tuyển từ 8h00’ ngày 10/7/2020 đến 

10h30’ ngày 10/7/2020 trên Website của trường hoặc tại Trường Hà Nội - Amsterdam, nếu 

có sai sót cần nộp đơn đính chính dữ liệu trước 15h00’ ngày 10/7/2020. 

5. Phương thức tuyển sinh: 

   Kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, trong đó: 

   - Vòng 1: Tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự 

tuyển hợp lệ; 

   - Vòng 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển 

vòng 1. 

6. Tổ chức tuyển sinh: 

   a) Vòng 1: Sơ tuyển 

  - Điểm sơ tuyển được tính như sau: 

 

Điểm sơ tuyển  =  Điểm học tập cấp tiểu học + Điểm ưu tiên 

Trong đó: 

   - Điểm học tập cấp tiểu học: là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng 

Việt ở cả 5 năm tiểu học và điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 môn Khoa học, 

Lịch sử và Địa lý; 

   - Điểm ưu tiên được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT 

ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT. 

   Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. 



   Những học sinh có Điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở 

Vòng 2. 

   b) Vòng 2: Kiểm tra, đánh giá năng lực 

   - Bài kiểm tra:  

+ Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng 

Anh; 

+ Hình thức: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận; 

+ Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo 

hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu 

nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận 

thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

   - Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút/bài kiểm tra. 

   - Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài 

được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác thì kết quả 

điểm các bài kiểm tra sẽ quy đổi ra thang điểm 10. 

   - Điểm tuyển sinh (ĐTS) vào trường là tổng số điểm các bài kiểm tra: 

 

ĐTS= Điểm bài kiểm tra môn Toán + Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt 

+ Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Anh 

    

    - Lịch Kiểm tra: 

 

Ngày Buổi Môn Kiểm tra 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề  

cho thí sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

24/7/2020 
Sáng 

Tiếng Việt 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00 

Tiếng Anh 45 phút 10 giờ 00 10 giờ 05 

Chiều Toán 45 phút 14 giờ 40 14 giờ 45 

    

   c) Nguyên tắc tuyển sinh: 

   - Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi 

phạm Quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả kiểm tra và các bài kiểm tra đều đạt 

điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10; 

   - Căn cứ Điểm chuẩn xét tuyển vào trường, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu 

được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có Điểm xét tuyển bằng 

nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm Điểm sơ tuyển cao hơn; 

có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt cao hơn; có 

Hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy. 

7. Nộp hồ sơ nhập học: 

- Những học sinh trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ nhập học tại Trường THPT chuyên 

Hà Nội-Amsterdam từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020. 

 


