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THÔNG TIN  

              TUYỂN SINH VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG  

                      NĂM HỌC 2020 - 2021 
I. Những lý do nên chọn trường Hermann Gmeiner: 

1. Môi trường học tập lý tưởng 

Môi trường học tập 

thoáng mát, thân thiện, 

CSVC khang trang, hiện 

đại, được đầu tư xây 

dựng quy mô theo chuẩn 

quốc tế. Có sân chơi, bãi 

tập, sân bóng rổ, bóng 

bàn, cầu lông, bóng đá, bể bơi, vườn động vật, thực vật; có xe 

đưa đón và tổ chức bán trú. Học sinh được chan hòa với thiên 

nhiên trong lành để hoàn thiện nhân cách. 

 2. Chương trình giáo dục toàn diện, định hướng phát 

triển năng lực 

Ngoài kiến thức văn hóa, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng 

sống, học làm người. Học sinh được trải nghiệm qua chương 

trình ngoại khóa phong phú; được học các môn năng khiếu: Đàn 

organ, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Hội họa, Luyện chữ đẹp, 

Bơi lội…; đặc biệt các em có điều kiện học Tiếng Anh giao tiếp 

với người nước ngoài.  

 3. Đội ngũ giáo viên tâm huyết 

Đội ngũ thầy cô giáo yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với sự nghiệp 

trồng người; mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, giàu kinh 

nghiệm trong việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học 

sinh cuối cấp, ôn thi đại học, cao đẳng. 

 4. Học phí thấp - chất lượng cao  

- Tổ chức SOS Quốc tế và UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động 

dạy và học của trường. Năm 2020-2021, học phí học cả ngày Khối 1: 700.000đ/tháng, Khối 6: 

910.000đ/tháng, Khối 10: 1.100.000đ/tháng. (Học phí ổn định trong suốt bậc học, tăng không quá 

5% - nếu có). Các dịch vụ xe đưa đón, bán trú, Ngoại ngữ 2, năng khiếu thu theo thỏa thuận với 

PHHS: Xe đưa đón từ 400.000đ đến 700.000đ/ 1 tháng; Bán trú từ 300.000đ đến 500.000đ/ 1 

tháng. Nhà trường tổ chức dạy bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh phù hợp với từng bậc học phổ 

thông, học sinh không tốn thời gian và kinh phí học thêm ở nhà. 

- Chất lượng dạy học, kết quả học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, ĐH – CĐ duy 

trì và phát triển hàng năm. Học sinh đạt nhiều giải học sinh giỏi, năng khiếu các cấp. 

  

ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN 

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH 

MÁI ẤM YÊU THƯƠNG 

CHO MỌI TRẺ EM 



5. Cơ hội nhận học bổng, miễn học phí 

➢ Các suất học bổng: 

- Học bổng OdonVallet cho học sinh xuất sắc: 18 suất/ 1 năm (Mỗi suất ít nhất 9.000.000đ) 

- Tối đa 20% học sinh được nhận học bổng Hermann Gmeiner gồm 02 đối tượng: học sinh 

xuất sắc và học sinh vượt khó (từ 2.500.000đ đến 4.000.000đ/suất). 

- 30 suất học bổng “Vì đàn em Hermann Gmeiner thân yêu” của Hội cựu học sinh trường 

và nhiều học bổng có giá trị khác. 

➢ Miễn giảm học phí: 

- Học sinh giỏi đạt giải cấp thành phố (từ giải III trở lên) được miễn 100% học phí chính 

khóa. 

- Học sinh đạt giải khuyến khích HSG cấp Thành phố được giảm 50% học phí chính khóa. 

- Học sinh giỏi bậc THCS được xét miễn giảm một phần học phí 

- Học sinh thuộc diện chính sách được miễn giảm học phí theo quy định. 

* HS được miễn giảm học phí vẫn được nhận các loại học bổng nếu đủ điều kiện. 

 
 

 
 

 

 

GIỜ HỌC BƠI NHÀ BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

Khối 

lớp 
Số lượng - điều kiện 

1 
- 60 học sinh/2 lớp 

- Đúng độ tuổi và đã qua lớp mẫu giáo. 

6 

- 70 học sinh/2 lớp 

- Tuyển thằng: Đúng độ tuổi và có kết quả đánh giá định kỳ về 

học tập, năng lực, phẩm chất bậc Tiểu học đạt Hoàn thành tốt. 
- Khảo sát năng lực + xét học bạ: HS hoàn thành chương trình 

bậc Tiểu học. 

10 

- 280 học sinh/7 lớp 

- Tuyển thẳng:  

  + Học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019-

2020; 

  + Học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến ít nhất 02 năm 

trong đó có năm lớp 9 năm học 2019-2020; 

  + Học sinh có kết quả học tập rèn luyện 4 năm THCS: hạnh 

kiểm khá trở lên, học lực từ trung bình trở lên và có điểm trung 

bình môn của các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh từ 6.0 trở 

lên. 

- Khảo sát năng lực + xét học bạ: HS tốt nghiệp THCS có HK 

Khá trở lên. 
Các 

khối  

khác 

- Tuyển bổ sung 5 học sinh/khối 

- Năm học trước đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên. 

* Đặc biệt tuyển các lớp Chất lượng cao, các lớp Tiếng Anh giao 

tiếp ở các bậc học. 

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH 

VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 
 

 

II. Số lượng – điều kiện tuyển sinh 

PHÒNG HỌC BỘ MÔN 



 

❖ Hình thức đăng ký 

a) Đăng ký trực tuyến: 

➢ Link đăng ký trực tuyến Lớp 1: https://forms.gle/LDn4J1iYsnBVVwDe7 

➢ Link đăng ký trực tuyến Lớp 6: https://forms.gle/72AahHdSMG4A2okf6 

➢ Link đăng ký trực tuyến Lớp 10: https://forms.gle/gcCxxpi4PjSZkGGo8 

b) Đăng ký trực tiếp tại văn phòng trường 

❖ Thời gian nhận hồ sơ:  

- Khối 1, 6: Từ ngày 20/6/2020 đến 15/8/2020 

- Khối 10: 

Đợt 1: Trước ngày 15/7/2020. (Trước kỳ thi TS 10 của Sở GDĐT). 

Đợt 2: Trước ngày 15/8/2020. (Sau khi có kết quả thi TS 10 của Sở GDĐT). 

❖ Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng trường Phổ thông Hermann Gmeiner 

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

➢ Website: hermanndanang.edu.vn;  

➢ Facebook: Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LDn4J1iYsnBVVwDe7
https://forms.gle/72AahHdSMG4A2okf6
https://forms.gle/gcCxxpi4PjSZkGGo8
mailto:hgs.danang@sosvietnam.org

