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Trường Tiểu học, Trung học cơ sở  và Trung học 

phổ thông Khương Hạ là trường phổ thông công 

lập có nhiều cấp học đầu tiên của thành phố Hà 

Nội (Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội), 

tương tự mô hình trường học trong nền giáo dục 

hàng đầu thế giới, như: Mỹ, Úc, Canada... 

 

Học sinh của nhà trường học tập theo chương 

trình mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

đồng thời với chương trình nâng cao của các 

môn học cơ bản và môn học mà học sinh có năng 

khiếu, định hướng nghề nghiệp. 

I. TRƯỜNG CÔNG LẬP THEO MÔ HÌNH 
CỦA NHỮNG NỀN GIAO DỤC HÀNG ĐẦU 
THẾ GIỚI 

Các lớp học được tổ chức theo hình thức bán trú 



 Ở cấp tiểu học 

  Môn học cơ bản và môn học nâng cao bao gồm: Tiếng Việt, Toán và Tiếng 

Anh 

 Đặc biệt đối với môn Tiếng Anh, học sinh sẽ được học theo chương trình quốc 

tế với người bản ngữ 

 Đồng thời học sinh được tự chọn và học các môn giáo dục thể chất theo năng 

khiếu, nguyện vọng và sự đam mê; các lớp học tăng cường kỹ năng mềm 

 Ở cấp trung học cơ sở 

  Môn học cơ bản và môn học nâng cao bao gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh 

 Môn Tiếng Anh, học sinh sẽ tiếp tục được học theo chương trình quốc tế với 

người bản ngữ 

 Học sinh tiếp tục được tự chọn và học các môn giáo dục thể chất theo năng 

khiếu, nguyện vọng và sự đam mê; các môn học tăng cường kỹ năng mềm 

 Đồng thời, học sinh sẽ được định hướng thêm môn học cơ bản có năng khiếu 

và sở thích phù hợp chương trình phân ban của cấp trung học phổ thông, 

định hướng nghề nghiệp 



 Học sinh được học tập theo chương trình phân ban với các 
môn học phân ban phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào các 
ngành học ở bậc đại học 

 Ở cấp trung học phổ thông 

 Các lớp học phân ban của nhà trường: 

Nhóm lớp học phân ban khoa học tự nhiên 
       - Ban A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) 

       - Ban A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) 

       - Ban B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) 

Nhóm lớp học phân ban khoa học cơ bản 
       - Ban cơ bản D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) 

       - Ban cơ bản D01 liên kết (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), học sinh đạt 

tiếng Anh chuẩn IELTS quốc tế để học tập bằng tiếng Anh ở bậc đại học 

 Nhà trường là trường đầu tiên hoàn thành tuyển sinh 6 lớp 10 cho năm học 2021-
2022 với số lượng vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã giao. 



1. Học phí cho chương trình học chính khóa 

II. HỌC PHÍ 

Bậc trung học cơ sở: 155.000 đ/tháng 

Bậc trung học phổ thông: 217.000 đ/tháng 

Bậc tiểu học: Không thu học phí 

2. Học phí cho các giờ học nâng cao môn cơ bản: 
Theo quy định hiện hành của Bộ và Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

3. Học phí cho các giờ học nâng cao môn Tiếng Anh: 
Theo mức thu của các Trung tâm tiếng Anh quốc tế 
thực hiện liên kết với nhà trường 



III. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6: 03 lớp với tổng số 120 học sinh 

2. Quy định về tuổi: Tuổi học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh 

năm 2010) 

3. Phân tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu ở TP Hà Nội 

4. Thời gian tuyển sinh 

a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 13/7/2021 đến hết 

ngày 28/7/2021 

Cha/mẹ của học sinh (CMHS) đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa 

chỉ http://c123khuongha.edu.vn.  

* Trường hợp CMHS không có điều kiện về CNTT hoặc có khó 

khăn trong việc rà soát hồ sơ có thể trực tiếp đến Trường TH, THCS, 

THPT Khương Hạ (trong giờ hành chính) để được Ban tuyển sinh của 

trường hỗ trợ.  
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b. Nộp hồ sơ nhận học: CMHS nộp hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ nhập học) 

của học sinh khi học sinh đến tựu trường năm học 2021 – 2022; nhà trường 

sẽ có thông báo cụ thể khi có văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội. 

 

5. Hồ sơ tuyển sinh 

 

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh 

bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển 

sinh bằng hình thức trực tuyến; 

(2) Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 

(3) Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; 

(4) Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, 

thị xã hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn; 

(5) Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có) 

 



6. Địa điểm tuyển sinh lớp 6 

 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ 

Địa chỉ: Số 31, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 

Lưu ý:  
 

- Cha/mẹ của học sinh cần thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc xin 

liên hệ qua số điện thoại 0982739969 hoặc trực tiếp đến văn phòng của 

Nhà trường. 

 

- Cha/mẹ của học sinh khi đến trường cần phải thực hiện quy định “5K” và 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Thành phố. 
 

 



IV. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1: 03 lớp với tổng số 120 học sinh 

2. Quy định về tuổi: Tuổi học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh 

năm 2015) 

3. Phân tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu ở TP Hà Nội 

4. Thời gian tuyển sinh 

a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 13/7/2021 đến hết 

ngày 28/7/2021 

Cha/mẹ của học sinh (CMHS) đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa 

chỉ http://c123khuongha.edu.vn.  

* Trường hợp CMHS không có điều kiện về CNTT hoặc có khó 

khăn trong việc rà soát hồ sơ có thể trực tiếp đến Trường TH, THCS, 

THPT Khương Hạ (trong giờ hành chính) để được Ban tuyển sinh của 

trường hỗ trợ.  
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b. Nộp hồ sơ nhận học: CMHS nộp hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ nhập học) 

của học sinh khi học sinh đến tựu trường năm học 2021 – 2022; nhà trường 

sẽ có thông báo cụ thể khi có văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội. 

 

5. Hồ sơ tuyển sinh 

 

(i) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển 

sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp 

tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; 

(ii) Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;  

(iii) Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, 

huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, 

xã, thị trấn cấp. 



6. Địa điểm tuyển sinh lớp 1 

 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ 

Địa chỉ: Số 31, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 

Lưu ý:  
 

- Cha/mẹ của học sinh cần thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc xin 

liên hệ qua số điện thoại 0982739969 hoặc trực tiếp đến văn phòng của 

Nhà trường. 

 

- Cha/mẹ của học sinh khi đến trường cần phải thực hiện quy định “5K” và 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Thành phố. 

 

 


