
Thông tin 

V/v thực hiện các hoạt động trong nhà trường 
 

Năm học 2021 - 2022, lớp 1 là năm thứ 2 thực hiện chương trình GDPT 

mới, nhà trường thông tin đến PH, HS biết như sau: 

- Dạy - học 2 buồi/ngày 

Áp dụng 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần (nghỉ chiều thứ 6 hàng tuần). Tổng thời 

lượng trong tuần là 32 tiết/tuần. Tổng tiết thực hiện CT là 25 tiết/tuần. 

(SGK Lớp 1 nhà trường sẽ đăng ký mua hộ và HS sẽ được nhận vào đầu năm) 

- Còn thêm 7 tiết/tuần, sẽ dạy cụ thể như sau: (Tự nguyện đăng ký của PH) 

1. Dạy - học TATC - trong đó có GV nước ngoài giảng dạy (có thu phí) 

+ Áp dụng: 2 hoặc 4 tiết/tuần 

+ Chi phí:   

- 2 tiết: 400.000 đ/tháng/hs, là GV người nước ngoài giảng dạy và có CSVC 

(Máy tính, Tivi tương tác). Hợp tác với công ty Đại Trường Phát. 

- hoặc 4 tiết: 600.000 đ/tháng/hs, 2 tiết học chương trình Toán, Khoa học 

bằng tiếng Anh, 2 tiết là GV người nước ngoài giảng dạy và có CSVC (Máy tính, 

Máy chiếu). Hợp tác với công ty Ismart. 

2. Dạy - học Kỹ năng sống (có thu phí) 

+ Áp dụng: 1 tiết/tuần 

+ Chi phí:  60.000 đ/tháng/hs  

3. Dạy - học Stem (có thu phí) 

+ Áp dụng: 1 tiết/tuần 

+ Chi phí:  150.000 đ/tháng/hs  

4. Dạy - học Củng cố kiến thức (có thu phí) 

+ Áp dụng: 1 hoặc 3 tiết/tuần  

+ Chi phí: theo thống nhất của Phụ huynh 

- Thời gian học: 

+ Sáng:  - tiết 1: 7g15p – 7g50p 

 - tiết 2: 7g55p – 8g30p 

 - tiết 3: 8g35p – 9g10p 

  Ra chơi: 20p 

 - tiết 4: 9g30p – 10g5p 
   (nếu thêm tiết 5 – sẽ thống nhất với PH) 

+ Chiều:  - tiết 1: 14g – 14g35p

  - tiết 2: 14g40p – 15g15p 

Ra chơi: 25p 

 - tiết 3: 15g40 – 16g15p 

 

Ghi chú: Nếu PH có nhu cầu rước con trễ vào buổi sáng thì GVCN dạy 

củng cố KT thêm 1 tiết/ngày (tương đương 5 tiết/tuần), thời gian ra về là 10g45p. 

Thì GVCN sẽ dạy 6 hoặc 8 tiết/tuần 

- Tổ chức Bán trú: Tự nguyện đăng ký của PH (có thu phí) 

 + Áp dụng: theo ngày thực tế học tại trường (tương đương 16 ngày/tháng) 

+ Chi phí:  36.000 đ/ngày (bao gồm: tiền ăn 27.000đ (ăn chính 22.000đ, ăn 

phụ 5.000đ), chi phí phục vụ 9.000 đ 

- Thực hiện SLL điện tử (có thu phí): 60.000 đ/hs/năm  

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

1. Tôi tên: …………………………………… số ĐT: ………….………... 

là Phụ huynh của em: ………………………………………… 

sinh ngày … tháng … năm 2015  nam (nữ): ………..,  

số thứ tự trong danh sách trúng tuyển ...... 

Tôi xin đăng ký cho con tôi tham gia 
 

+ Học tiếng Anh tăng cường: 

 - 2 tiết/tuần   (Công ty Đại Trường Phát) 

- 4 tiết/tuần   (Công ty Ismart) 

  + Học Kỹ năng sống 

  + Học Stem 

+ Học Củng cố kiến thức 

+ Ở bán trú:  

+ Sổ liên lạc điện tử 
 

2. Tôi đăng ký mua sách giáo khoa Lớp 1    

3. Tôi thống nhất học tăng thêm 01 tiết/ngày (giờ về là 10g45p) 

 

Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường đề ra. 

 

       Phụ huynh ký tên 

        (ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

…………………………… 

 

Ghi chú: 

Do tình hình dịch bệnh nên nhà trường không tổ chức họp Phụ huynh theo 

kế hoạch. Nên việc triển khai thêm các hoạt động diễn ra trong nhà trường, phụ 

huynh vui lòng tìm hiểu thêm trên các địa chỉ website như sau: 

- Công ty Ismart: https://ismart.edu.vn 

- Công ty Đại Trường Phát: https://www.dtp-education.com/?v=1 

- Công ty Kỹ năng sống: https://gaia.edu.vn 

- Công ty Stem: https://binhminh.com.vn/ 

 

Để tạo điều kiện cho các em tiếp cận tham gia các hoạt động của trường và 

thuận lợi việc sắp xếp lớp cho các em. Nhà trường mong muốn phụ huynh tham 

gia đăng ký hết các hoạt động trên. 
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