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SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH, THCS & THPT VĂN LANG 

Số: 37/TB/VL-2122 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÀ TRƯỜNG 

Dành cho cha mẹ, học sinh đăng kí tuyển sinh năm học 2022-2023  

 

I. ĐỘI NGŨ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Đội ngũ giáo viên 

 Tổng số: 88 GV. 

Trình độ: 29 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ. 

Chất lượng: 22 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 48 giáo viên dạy giỏi cấp Cơ sở 

và cấp Thành phố. 

2. Cơ sở vật chất  

06 khu học với 56 phòng học (mỗi lớp học 1 phòng) với các trang thiết bị 

đầy đủ phục vụ dạy và học (bàn ghế, điều hòa, quạt, ti vi). 

Đầy đủ các phòng bộ môn: phòng học thông minh (03), phòng Tin học (03), 

phòng Hóa (01), phòng Sinh (01), phòng Lí-Công nghệ (01), phòng STEM (01), 

phòng Múa (01), phòng Âm nhạc (01), phòng Mĩ thuật (01), phòng KHXH (01), 

phòng Trải nghiệm (01), vườn sinh vật cảnh (01). 

Các phòng chức năng: Giảng đường 130 chỗ, Hội trường 80 chỗ, Thư viện. 

Trang bị hệ thống camera các phòng học, khu vực bếp nấu, cổng trường và 

bên ngoài các khu vệ sinh. 

Trang bị wifi các phòng học, các phòng làm việc. 

Nhà ăn và hệ thống phòng ngủ bán trú với công suất phục vụ 1600 học sinh. 

Bếp ăn một chiều, có trang bị điều hòa và quạt. Hệ thống bán trú trang bị đủ chăn, 

ga, gối, đệm, điều hòa, quạt đảm bảo mát mẻ về mùa hè và ấm về mùa đông. 

Đầy đủ sân chơi, bãi tập (01 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 02 sân bóng rổ sơn 

phủ tiêu chuẩn, 01 bãi tập xà, hố nhảy xa…).  

Nhà trường có nhà để xe, công suất 700 chỗ. 

Hệ thống nhà vệ sinh đáp ứng đủ nhu cầu, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. 

II. TIÊU CHÍ, MÔ HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Tiêu chí giáo dục Chất lượng cao 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị:  Được đầu tư theo hướng tiên tiến, hiện đại. 

Đội ngũ: 100% giáo viên được tuyển dụng đảm bảo chất lượng, được bồi 

dưỡng, sàng lọc trong quá trình giảng dạy/chủ nhiệm và được học sinh tín nhiệm. 

Đội ngũ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực, có ý thức trách nhiệm 

cao và có tinh thần đổi mới, sáng tạo. 

Tư duy và phương pháp giáo dục: Tiên tiến, đổi mới, hiệu quả.  

Chất lượng giáo dục:  Chất lượng đại trà, mũi nhọn và giáo dục kĩ năng sống 

đạt kết quả cao và hiệu quả thực chất, vị trí top đầu ngành giáo dục Quảng Ninh. 
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Hình ảnh thương hiệu: Ngày càng được củng cố và lan tỏa tốt đẹp. 

2. Mô hình, loại hình lớp học 

a) Mô hình học 2 buổi/ngày 

- Cấp Tiểu học: học 5 ngày/tuần. 

- Cấp Trung học: học 5 ngày/tuần và 01 buổi sáng thứ 7.  

 (Học kì II lớp 12: 6 buổi sáng, 5 buổi chiều). 

b) Các loại hình lớp  

- Cấp Tiểu học: Lớp Tiếng Anh tăng cường và lớp Chất lượng cao. 

- Cấp Trung học cơ sở: Lớp Tiếng Anh tăng cường và lớp Chuẩn Quốc gia. 

- Cấp THPT: 

+ Khối 10: Lớp Tiếng Anh tăng cường và lớp Chuẩn Quốc gia. 

+ Khối 11, 12: 

Ban Cơ bản: Dành cho học sinh học chương trình cơ bản. 

Ban A: Dành cho học sinh học tốt 3 môn Toán, Lí, Hóa. 

Ban C: Dành cho học sinh học tốt 3 môn Văn, Sử, Địa. 

Ban D: Dành cho học sinh học tốt 3 môn Toán, Văn, Anh. 

3. Chương trình giáo dục, sách giáo khoa 

3.1. Chương trình giáo dục 

a) Chương trình học chính khóa 

- Cấp Tiểu học 

Lớp 1, 2, 3: Chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT 

Lớp 4, 5: Chương trình GDPT 2006 của Bộ GD&ĐT. 

- Cấp Trung học 

Lớp 6, 7, 10: Chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT 

Lớp 8, 9, 11, 12: Chương trình GDPT 2006 của Bộ GD&ĐT. 

b) Chương trình học buổi 2 

- Cấp Tiểu học 

+ Lớp Tiếng Anh tăng cường: Học 07 tiết Tiếng Anh/tuần (06 tiết do giáo 

viên nước ngoài giảng dạy và 01 tiết củng cố do giáo viên nhà trường thực hiện). 

+ Lớp Chất lượng cao: Học 4-5 tiết Tiếng Anh do GV nhà trường giảng dạy. 

- Cấp THCS 

+ Lớp Chuẩn Quốc gia: Học tăng cường Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. 

+ Lớp Tiếng Anh tăng cường: Học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn và tăng 

cường Tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài giảng dạy. 

- Cấp THPT  

+ Ban Cơ bản: Học bám sát, củng cố các môn thi Tốt nghiệp THPT. 

+ Ban A, C, D: Học nâng cao, chuyên sâu các môn thế mạnh của học sinh. 

+ Ban D: Học tăng cường Tiếng Anh do giáo viên nước ngoài giảng dạy. 

c) Chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp 

Tổ chức Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học. 
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Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai 

nạn thương tích, phòng chống tệ nạn, phòng chống đuối nước, an toàn giao 

thông… trong các giờ Chào cờ đầu tuần. 

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng. 

Tổ chức các phong trào thi đua tháng 11 và tháng 3. Theo đó, tổ chức các 

giải bóng đá, bóng rổ, bóng ném, kéo co, nhảy dây, văn nghệ-nghệ thuật…. 

Tổ chức Tuần lễ Tiếng Anh, Ngày hội Giáo dục STEAM. 

Tổ chức cho học sinh đi Học tập trải nghiệm 01 ngày (trong/ngoài tỉnh). 

d) Chương trình hoạt động hè  

Thời gian tháng 6, 7, nhà trường tổ chức hai loại hình Vui học hè (cấp TH) 

và Vui sinh hoạt hè (cấp TrH) dành cho học sinh có nhu cầu. Học sinh được tham 

gia các lớp dạy Nấu ăn, làm bánh, pha chế đồ uống, Bóng đá, Bóng rổ, Nhảy, Múa. 

Tháng 8, nhà trường tổ chức ôn tập hè cho học sinh toàn trường. 

Đối với học sinh chuyển cấp học (chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6, lớp 10), nhà 

trường tổ chức lớp Rèn kĩ năng cho học sinh có nhu cầu. 

3.2. Sách giáo khoa 

- Các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10: thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Nhà trường đã thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định và công khai trên 

website danh mục sách giáo khoa được nhà trường lựa chọn, sử dụng  trong năm 

học 2022-2023. 

- Các lớp còn lại: thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và sách 

giáo khoa hiện hành. 

III. XỬ LÍ HỌC SINH VI PHẠM 

1. Xác định vi phạm 

Nhà trường xác định các lỗi vi phạm của học sinh (nếu có) trên cơ sở các 

văn bản quy phạm pháp luật (Điều lệ trường học, các điều luật và Nội quy, Quy 

định của nhà trường). 

2. Xử lí kỉ luật học sinh 

 Nhà trường thực hiện các hình phạt tích cực đối với học sinh theo Quyết 

định số 09/QĐ/VL-2019 ngày 02/8/2019 của Hiệu trưởng về Quy định các hình 

phạt tích cực được áp dụng khi học sinh vi phạm nội quy nhà trường (đã đăng 

website nhà trường). 

Nhà trường xử lí kỉ luật nghiêm theo Quyết định số 08/QĐ/VL-2020 ngày 

08/9/2020 của Hiệu trưởng về Quy trình xử lý kỷ luật học sinh (đã đăng website 

nhà trường), trên nguyên tắc kỉ luật tích cực và đúng quy định. 

IV. CÁC KHOẢN THU 

1. Lệ phí tuyển sinh đầu cấp 

 + Hồ sơ: 30.000 đ/bộ. 

 + Phí dự tuyển: 200.000 đ/HS (TH, THCS), 100.000 đ/HS (THPT). 

+ Phí giữ chỗ (dành cho học sinh dự tuyển lớp 1, 6): 1.000.000 đ/HS.  
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(Nhà trường sẽ hoàn lại nếu học sinh không trúng tuyển; Không hoàn lại nếu 

học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học; Đối với học sinh trúng tuyển và nhập 

học, nhà trường sẽ trả lại vào học phí tháng đầu tiên của năm học 2022-2023). 

2. Khoản thu các lớp học hè 

2.1. Lớp Rèn kĩ năng chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 

+ Học phí: 120.000 đ/ngày. 

+ Tiền ăn: 30.000 đ/ngày. 

+ Tiền bán trú: 10.000 đ/ngày. 

2.2. Lớp năng khiếu 

 + Học phí: 50.000 đ/buổi (03 tiết). 

V. HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH 

Thực hiện theo Quyết định số 33/QĐ/HĐQT-2022 ngày 23 tháng 5 năm 

2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh  

về các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-

2022 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang (đã được niêm yết công khai tại 

văn phòng và đăng trên website nhà trường từ ngày 24/5/2022).  

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyển sinh; 

- Đăng website nhà trường; 

- Bảng tin; 

- Lưu VP. 

                HIỆU TRƯỞNG 

 

                        

 

 

 

      Hoàng Thị Kim Khánh 
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