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I. CƠ SỞ VẬT CHẤT: Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia với 100% phòng học đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại, đủ 

các phòng học bộ môn, phòng tin học, thư viện… đáp ứng nhu cầu học tập tốt nhất của học sinh. Năm học mới nhà trường tiếp tục tổ chức 

bán trú cho học sinh. 

II. THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

- Trường 17 năm đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố. 

- Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước. 

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Được tặng Bằng khen của UBND quận Thanh Xuân. 

- Đội ngũ thầy cô giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc. 100% giáo viên có trình độ đào tạo 

đạt chuẩn và trên chuẩn. 

- Trường có 03 lượt giáo viên giỏi cấp Quốc gia, 795 lượt giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 77 lượt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố . 

Năm học 2021-2022: 01 giáo viên nhận bằng khen Bộ GD&ĐT; 01 cán bộ quản lý nhận danh hiệu “Người tốt- việc tốt” cấp Thành phố năm 2022, 

01 giáo viên giải KK cấp Quốc gia; 01 TPT giỏi Thành phố; 03 quản lý Giỏi, 01 nhân viên Giỏi cấp Quận. 

- Kết quả văn hóa năm học 2021-2022: 

+ Giải học sinh giỏi Quốc tế và giải Quốc gia: Đạt 34 giải Quốc tế: 07 HCV, 05 HCB, 15 HCĐ, 7 giải KK; Đạt 143 giải cấp Quốc 

gia: HCV: 24; HCB: 28; HCĐ: 61, KK: 30 cụ thể: 01 HCV Cuộc thi Đổi mới Sáng tạo Thanh niên Châu Á lần thứ 22 tại Triển lãm 

Công nghệ Malaysia (MTE 2022); 05 HCĐ tại Cuộc thi KHKT Quốc tế: “Triển lãm sự kiện đổi mới quốc tế tại Ba Lan”; 05 HCV tại 

Cuộc thi KHKT Quốc tế: “Triển lãm ý tưởng và đổi mới ở Nhật Bản”;  01 HCV tại Cuộc thi KHKT Quốc tế: “Đổi mới sáng tạo toàn 

cầu ở Singapore”; 05 HCB tại Cuộc thi triển lãm sự kiện và đổi mới công nghệ Archimedes tại Mascova; 10 HCĐ, 7 giải khuyến 

khích tại vòng thi cấp Quốc tế và 02 HCV, 02 HCB, 13 HCĐ, 12 giải KK và 39 GCN kỳ thi “Tìm tài năng toán học Quốc tế ITMC tại 

Thái Lan cấp Quốc gia; 113 giải vòng thi cấp Quốc gia tại Kỳ thi IKLC 2022 trong đó: 22 HCV, 26 HCB, 47 HCĐ, 18 giải KK; 01 

HCĐ kỳ thi Lập trình toán học toàn cầu GMCC 2022 vòng Quốc gia. 

* Giải học sinh giỏi: Cấp Thành phố: 7 giải (2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải KK); Cấp Quận: 54 giải (8 giải Nhất, 10 giải Nhì, 25 

giải Ba, 11 giải KK). Chất lượng học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố luôn đứng trong tốp đầu trong quận. 

- Các cuộc thi khác: Cuộc thi Tài năng tiếng Anh: 01 giải KK cấp Thành phố; Vì An toàn giao thông thủ đô năm 2021: 01 giải KK cấp 

Thành phố.  

+ Học sinh xếp loại học lực Giỏi: 69,04%. 

+ Tỷ lệ học sinh thi vào 10 THPT: 90% học sinh đạt điểm khá, giỏi và đỗ vào các trường cấp 3 công lập trong thành phố. Trường đứng tốp 

đầu quận Thanh Xuân trong khối các trường THCS công lập thuộc Quận. 

- Kết quả TDTT và các hoạt động khác:  

+ Trường 22 năm đạt tiên tiến xuất sắc TDTT cấp Thành phố. Năm học 2020- 2021: đạt 02 HCV toàn Quốc; 02 HCV, 01 HCĐ cấp 

Thành phố; 17 giải cấp Quận (Nhất: 02, Ba: 15). 

+ Trường tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động phong trào được đánh giá tốt và đạt giải cao . 

+ Trường có các thầy cô giáo được UBND Thành phố, UBND quận Thanh Xuân tuyên dương, khen thưởng “Người tốt - Việc tốt” 

và phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Thanh Xuân tâm huyết sáng tạo" năm 2020, 2021 và năm 2022.  

III. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023 

Năm học 2022 - 2023, trường THCS Phan Đình Giót được tuyển 360 học sinh lớp 6. 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi: 11 tuổi (sinh năm 2011). 

2. Phân tuyến tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Thượng Đình. 

3. Thời gian tuyển sinh: 

* Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh học sinh truy cập vào trang http:tsdaucap.hanoi.gov.hn\Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển 

thị các kỳ tuyển sinh, PHHS chọn  kỳ tuyển sinh cần đăng ký, nhấn nút [Đăng Ký]\ Phụ huynh nhập trực tiếp Mã định danh và Mật 

khẩu đã được cung cấp trước đó…  từ ngày 07/07/2022 đến hết ngày 09/07/2022. Nếu gặp khó khăn, phụ huynh mang Mã định danh tới 

trường Tiểu học Phan Đình Giót (Địa chỉ số: 102, Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) để ban 

tuyển sinh hỗ trợ đăng nhập trong thời gian từ ngày 07/07/2022 đến 09/07/2022. (Do trường THCS Phan Đình Giót làm điểm thi 

Tốt nghiệp THPT năm 2022) 
* Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/07/2022 đến hết ngày 18/07/2022 phụ huynh học sinh mang hồ sơ tuyển sinh đến trường nộp hồ sơ 

cho ban tuyển sinh tại Trường THCS Phan Đình Giót (Địa chỉ: Số 3, Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội). 

- Ngày 13/7/2022: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại các khu dân cư: Khu dân cư Cơ Khí (Tổ dân phố số: 1, 5, 6, 8, 29, 30, 31); 

Khu dân cư Xà Phòng (Tổ dân phố số: 13). 

- Ngày 14/7/2022: Tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu dân cư: Khu dân cư Tòa Chung cư Royal City: R1, R2, R3, R4, R5 R6 (Tổ 

dân phố số 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40). 

- Ngày 15/7/2022: Tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu dân cư: Khu dân cư Cự Lộc 1, 2 (Tổ dân phố số: 20, 23, 25, 27). 

- Ngày 16/7/7/2022: Tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu dân cư: Khu dân cư Cao Su (Tổ dân phố số: 16, 17);  Khu dân cư Thăng Long (Tổ dân phố 

số 10, 12); Khu dân cư Tổ dân phố số 9, 17 phường Nhân Chính (khu vực giáp ranh trường THCS  Phan Đình Giót). 

- Ngày 18/7/2022: Tuyển những trường hợp đúng tuyến còn lại, nếu chưa tuyển sinh. 

4. Hồ sơ tuyển sinh:   

+ Đơn xin nhập học (theo mẫu).    + Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản gốc để đối chiếu). 

+ Bản phôtô hộ khẩu (kèm theo bản gốc để đối chiếu). + Học bạ tiểu học (bản gốc). 

Thời gian làm việc trong ngày:    Buổi sáng: từ 8h00’ đến 11h30’;         Buổi chiều: từ 14h00’ đến 17h00’. 

Mọi thông tin tuyển sinh xin liên hệ:    Văn phòng nhà trường số ĐT: 02438581586       - HOTLINE: 0989489922. 


