
* Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng trƣờng Phổ thông Hermann Gmeiner: 

        - Số điện thoại: 0236.3847.093. -Email: hgs.danang@sosvietnam.org 

- Website: hermanndanang.edu.vn 

- Facebook:https://vi-vn.facebook.com/hermanngmeinerdn/ 

 

TRUỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: 15 Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 

Số điện thoại: 0236.3847.093; 0236.3 951.308; 0236.3954.340. 

Website: http://hermanndanang.edu.vn 
  

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NỘI TRÚ CHO HỌC SINH  

NĂM HỌC 2017-2018 
I. Các điều kiện tổ chức nội trú 

1. Điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên 

 Trường có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho học sinh ở nội trú: 

Phòng ăn, phòng ngủ được trang bị điều hòa đầy đủ, có sân chơi, bãi tập phục vụ các 

hoạt động của học sinh, có đầy đủ phương tiện học tập, hoạt động. Đặc biệt, đội ngũ 

giáo viên tâm huyết, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt việc bồi dưỡng, 

phụ đạo, luyện thi đại học cho học sinh. 

2. Nền tảng chất lƣợng học sinh nội trú đã theo học tại trƣờng 

Từ năm học 2008-2009, tổ chức SOS cấp học bổng SOS- là học bổng toàn phần 

cho học sinh hộ nghèo tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng ở nội trú tại Làng SOS Đà Nẵng và 

học tại trường Hermann Gmeiner. 100% học sinh nhận học bổng khi vào học tại trường 

đều đỗ đại học, trong đó nhiều em đỗ với kết quả cao và được nhận học bổng du học 

toàn phần, đậu vào nhiều trường đại học danh tiếng trên toàn quốc. Đó là cơ sở để 

trường Hermann Gmeiner mở rộng tuyển sinh đối tượng học sinh nội trú (có đóng học 

phí) từ năm học 2017-2018. 

II. Điều kiện xét tuyển 

 Học sinh trung học (Từ lớp 6 đến lớp 11) có hồ sơ hợp lệ. 

 Đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến trở lên. 

III. Chƣơng trình học tập, sinh hoạt 

 Hàng ngày: từ sáng thứ hai đến sáng thứ 7: học sinh học tập, sinh hoạt như học 

sinh bán trú, theo kế hoạch chung của trường. 

 Các buổi chiều, tối và ngày nghỉ: sinh hoạt và học tập theo lịch riêng (sẽ có lịch 

chi tiết kèm theo). 

IV. Cam kết đầu ra 
 Đỗ đại học, cao đẳng. 

 Có phẩm chất đạo đức và kỹ năng cần thiết, năng động hòa nhập vào môi trường 

xã hội sau khi tốt nghiệp bậc trung học. 

V. Học phí  

Từ 5.000.000đ/1 tháng đến 7.000.000đ/1 tháng tùy theo đăng ký (Bao gồm ăn, ở và học 

tập; không bao gồm dụng cụ học tập và các chi tiêu cá nhân khác). Học sinh ăn ở, sinh 

hoạt tại trường, cuối tuần phụ huynh có thể đón con em về nhà. 

VI. Thời gian nhận hồ sơ 

 Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ 20/5/2017  

 Xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả cho phụ huynh trước 01/8/2017. 

MÁI ẤM YÊU THƢƠNG 

CHO MỌI TRẺ EM 


