QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
I. CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH:
Thứ tự ưu tiên tuyển sinh:
(1) Học sinh là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại hệ thống các trường
Eraschool và các công ty thuộc tập đoàn Eraco được ưu tiên đăng ký và xếp chỗ học tại các cơ
sở trường Eraschool còn chỗ tại thời điểm tuyển sinh;
(2) Học sinh Eraschool đủ điều kiện xét chuyển cấp học theo các tiêu chí của Nhà trường, Nhà
trường được quyền xếp chỗ cho học sinh vào điểm trường phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh của
từng cơ sở;
(3) Học sinh thuộc các đối tượng khác sẽ được tiếp nhận đăng ký tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu.
Phí đăng ký ghi danh mới: 2.000.000 VNĐ/ lần dự tuyển

II. ĐỘ TUỔI TUYỂN SINH:
Năm học 2020-2021, Hệ thống trường Eraschool tổ chức tuyển sinh học sinh có độ
tuổi tương ứng với từng cấp học như sau:
Mầm non: học sinh sinh năm 2015-2019;
Tiểu học: học sinh sinh năm 2014,2013,2012;
THCS: học sinh sinh năm 2009;
Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp, lớp sẽ được Nhà trường xem xét
và tiếp nhận theo đúng quy định trong Điều lệ Trường PTLC Sinh thái Eraschool.
III. QUY ĐỊNH VỀ SĨ SỐ
Hệ thống Eraschool căn cứ vào diện tích lớp học từ 75~90 m2, đưa ra các tiêu chuẩn giới hạn
về sĩ số học sinh như sau:
Mầm non: sĩ số từ 18 - 22 học sinh tùy vào độ tuổi và hệ học;
Tiểu học, THCS, THPT: sĩ số từ 25-28 học sinh/lớp
Trong một số trường hợp ngoại lệ, sĩ số có thể được điều chỉnh cộng hoặc trừ 5% nhưng vẫn
luôn đảm bảo diện tích/ học sinh đạt trên chuẩn quốc gia về thiết kế trường và vẫn đảm bảo điều
kiện về giảng dạy và học tập đạt chất lượng tốt nhất.
IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH:
1. Học sinh mới đăng ký dự tuyển vào hệ thống các trường Eraschool:
Học sinh dự tuyển vào Mầm non: học sinh không mắc bệnh truyền nhiễm, không mắc bệnh
bẩm sinh nguy hiểm, học sinh không có nhu cầu giáo dục đặc biệt (do điều kiện chăm sóc và cơ
sở vật chất hiện tại của trường chưa đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của học sinh).

5

Học sinh dự tuyển vào Tiểu học: đánh giá về học tập đạt từ mức Hoàn thành trở lên; đánh
giá về năng lực, phẩm chất được xếp từ loại Đạt trở lên.
Học sinh dự tuyển vào THCS: đã hoàn thành chương trình Tiểu học; đạt hạnh kiểm Tốt và
học lực từ Khá trở lên trong năm học liền trước và học kỳ liền trước (nếu học sinh nhập học vào
học kỳ II).
2. Học sinh đã thôi học tại Hệ thống Eraschool
Nhà trường sẽ xem xét hồ sơ của từng trường hợp cụ thể.

V. HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ:
STT

Tên giấy tờ

1

Đơn xin nhập học

2

Lý lịch sức khỏe

3

Giấy khai sinh
(bản sao công chứng)

4

Ảnh 3x4 của bố, mẹ và người giám hộ (nếu có)

5

Bản photo CMND của bố, mẹ và người giám hộ (nếu có)

6

Sổ hộ khẩu (Bản photo)

7

Giấy tạm trú/tạm vắng đối với học sinh chuyển từ tỉnh thành
phố khác đến

8

Học bạ Tiểu học (đối với học sinh lớp 3&6)

9

Giấy giới thiệu chuyển trường của học sinh (Đối với học sinh
TH và THCS)

10

Quyết định trúng tuyển của Nhà Trường

11

Quyết định chính sách ưu đãi dành cho học sinh của Nhà
Trường.

Ghi chú

VI. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
Đối với cấp Mầm non: Công tác tuyển sinh liên tục trong năm học đối với các cơ sở trường
còn chỉ tiêu.
Đối với cấp Tiểu học, THCS: Công tác tuyển sinh được chia làm 2 giai đoạn
Tuyển sinh vào đầu năm học: bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm, học sinh đi học
chính thức từ tháng 8.
Tuyển sinh vào đầu học kỳ 2: bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 12 hàng năm, học sinh đi
học chính thức từ tháng 1.

