HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2016 - 2017

(Dành cho học sinh vào lớp 1)
MỤC ĐÍCH
Việc kiểm tra tuyển sinh giúp nhà trường làm quen và hiểu hơn về nhận thức, khả năng
học tập cũng như tính cách, tâm lí, sở thích và các điều cần lưu ý về sức khỏe, tâm lí, chế
độ ăn – nghỉ của học sinh. Từ đó, nhà trường sẽ mang đến một chương trình giáo dục,

chăm sóc cá thể hóa tới từng học sinh như: xếp lớp, xếp giáo viên phù hợp; áp dụng các

chương trình học tập cũng như chăm sóc, giáo dục nhân cách học sinh một cách hiệu quả
nhất tới từng bạn.

QUI TRÌNH TUYỂN SINH

* Ghi chú viết tắt:
PH: phụ huynh; HS: học sinh; GV: giáo viên; TS: Tuyển sinh
HS sẽ làm bài Kiểm tra.
PH sẽ tham gia phỏng vấn về sức khỏe, tính
cách, mong muốn về con.

PH & HS đến phòng TS
đúng lịch hẹn.

TS sẽ trả kết quả kiểm tra sau 5 ngày.

PH được nhận file kết quả tuyển sinh (bản mềm) qua email.

THÔNG TIN VỀ BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH VÀ PHỎNG VẤN PHỤ HUYNH
1- Hình thức kiểm tra, đánh giá dành cho học sinh
 Cách thức kiểm tra, đánh giá dành cho Bé vào lớp 1
Các bé sẽ được trải nghiệm 40 phút vui học thực tế với các hoạt động học tập (môn Toán,
Tiếng Việt, Tiếng Anh) thú vị, sinh động, hấp dẫn nhằm khơi gợi sự thích thú và mong
muốn được học lớp 1 của các bé.

7 -10 bé một phòng sẽ tham gia các hoạt động Warm up, game vui chữ cái và con số

cũng như các game vui về tiếng Anh, các hoạt động phát triển kĩ năng xã hội, thể chất và

tâm hồn, các con sẽ thỏa sức bộc lộ những năng lực tiềm ẩn. Qua đó, giáo viên sẽ đánh giá
các năng lực nhận thức, tư duy và các kĩ năng xã hội của học sinh theo bảng kết quả sau:

Tốt so với
yêucầu
Đạt yêu
cầu
Chưa đạt
yêu cầu

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂNG LỰC HỌC SINH

NỘI DUNG

NĂNG
LỰC
NHẬN
THỨC

NĂNG
LỰC
TƯ DUY
KĨ
NĂNG
XÃ HỘI

KHẢ
NĂNG
TIẾNG
ANH

NHẬN XÉT CHUNG

Nhận biết chữ cái Tiếng Việt
Nhận biết số trong
phạm vi 10
Nhận biết màu sắc
Chú ý
Quan sát
Ghi nhớ
Tưởng tượng
– Liên tưởng
Giao tiếp
Hợp tác
Vận động
Từ vựng
Khả năng diễn đạt
Khả năng giao tiếp

 Qui định về đánh giá, xếp loại.
 Bài tập tuyển vào lớp 1:
Các bé đạt từ 7/10 các kĩ năng trở lên ở mức độ Đạt yêu cầu sẽ trúng tuyển vào
trường.
 Bài tập xếp lớp tiếng Anh:
Các bé được đánh giá các khả năng tiếng Anh đạt 2/3 “Tốt so với yêu cầu” hoặc
“Đạt yêu cầu” trở lên sẽ xếp vào lớp có trình độ tiếng Anh tốt hơn.
 Bài tập * tính học bổng:
Các bé đạt tối đa 10/10 kĩ năng của Bài tuyển vào lớp 1 và đạt cả 3
của Bài tập
tính học bổng sẽ được nhận học bổng kì tuyển sinh đầu năm học của trường.
2- Phần phỏng vấn dành cho phụ huynh

Mỗi phụ huynh sẽ gặp mặt và trao đổi với giáo viên của trường những điểm cần lưu ý về
tính cách, tâm lí, hoàn cảnh, sở thích, sức khỏe, chế độ ăn – nghỉ … của con mình để các
giáo viên bước đầu hiểu được học sinh và sắp xếp các chương trình học cũng như chăm
sóc, giáo dục nhân cách học sinh một cách hiệu quả nhất.
Tất cả các lưu ý này cũng sẽ được lưu trong hồ sơ của học sinh và gửi tới giáo viên chủ
nhiệm lớp khi học sinh trúng tuyển nhập học tại trường.

TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING

