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1. CÂU HỎI VỀ CHƯƠNG TRÌNH THCS 
Q1: Chương trình học có những gì khác so với các trường khác?Những 
điểm mạnh về chương trình học THCS NSHN 

A1:  

- Chương trình nâng cao phù hợp với đối tượng học sinh: 19 tiết/tuần ở các 
môn Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn trong đó có hai tiết tiếng Anh với GVNN, tăng 
cường thêm môn Toán và Khoa học tiếng Anh. Chương trình học nâng cao 
được  tích hợp vào chương trình học chính khóa, nhằm giảm tải việc đi học 
thêm của các con. 

- Có chương trình ôn Chuyên và ôn thi THPT hiệu quả  cho học sinh cuối cấp  

- Bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu tham gia các đội tuyển học sinh giỏi 
và các cuộc thi trong, ngoài nước đạt kết quả  cao. 

-  Phòng khảo thí tổ chức đánh giá thường xuyên hàng tháng với 3 môn Toán, 
Ngữ văn và Tiếng Anh nhằm đánh giá năng lực học sinh thường xuyên. Đa 
dạng cách thi kiểm tra để học sinh quen cách thi mới. 

- 2 tiết thể thao tự chọn/tuần giúp học sinh yêu thích tập luyện tăng thể lực, 
phát triển chiều cao  (gồm các môn: Bóng đá, Bóng rổ , Cầu lông, Võ cổ truyền 
Việt Nam, Aerobic) 

- Kỹ năng sống (Chương trình hỗ trợ phát triển năng lực cảm xúc xã hội - SEL) 
: 01 tiết/tuần theo Chương trình bản quyền Leader in Me - LiM. 

- Học tập qua các hoạt động trải nghiệm: Học sinh có 18 tiết/tháng tạ i Khu 
Trải nghiệm Ngôi Sao Hà Nội với chương trình Nghệ thuật, STEM, Mộc, Nấu 
ăn, Phát triển thể chất… Khu trải nghiệm Ngôi sao Hà Nội được giới thiệu qua 
link youtube 

https://youtu.be/ryODDZV71Vk 

- Hệ thống phiếu cuối tuần trực tuyến giúp học sinh rèn thói quen chủ động 
ứng dụng CN trong học tập 

- Dự án văn hóa đọc. biết cách đọc, nhật ký đọc...ham thích đọc 

Q3:Nhà trường có cam kết chất lượng đầu ra như thế nào? 

https://youtu.be/ryODDZV71Vk?fbclid=IwAR2_jRGVtsFl2nLSmUkLCLy9p-1GzI0YKrArBwQ8rMHHSshMUE5KMZ6qYtk
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A3: 1.Mục tiêu THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển chọn và đào tạo học sinh từ lớp 6 
đến lớp 9 có đủ khả  năng thi đỗ và học tốt tại các trường THPT chuyên, THPT 
top đầu  và có học bổng đi du học các trường uy tín THPT, đạ i học. 

2. Giáo dục và rèn luyện học sinh hoàn thiện về đạo đức, trở thành những 
công dân toàn cầu trong tương lai: mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có 
về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, bản lĩnh, tự tin, biết tự học, có tinh thần trách 
nhiệm, biết chia sẻ cảm thông, nỗ lực sáng tạo không ngừng và có khát vọng 
vươn lên, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và 4 kỹ năng Tiếng Anh 
nghe nói đọc viết. 

4: Chương trình Tiếng Anh THCS có gì đặc biệt? 

A4: Với thời lượng lên đến 12 tiết/tuần, chương trình Tiếng Anh Trung học cơ 
sở được xây dựng nhằm phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ và kiến thức 
xã hội, giúp học sinh có thể sử dụng Tiếng Anh như một công cụ học tập và 
giao tiếp trong môi trường hội nhập quốc tế. 
Chương trình Tiếng Anh tranh biện (Debate) được tích hợp giảng dạy từ Khối 
lớp 6 nhằm giúp học sinh phát triển tư duy và kỹ năng phản biện, tự tin đưa 
ra quan điểm về một vấn đề bằng tiếng Anh 
 
Q6: Định hướng chuẩn đầu ra Tiếng Anh THCS? 

 

2. CÂU HỎI CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
Q1: Chất lượng giáo viên được kiểm soát như thế nào?      
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A1: Ngôi sao Hà Nội tuyển chọn và có đội ngũ giáo viên yêu thích làm việc với 
trẻ con, giỏi, tâm huyết với nghề 

- 100% giáo viên được tuyển chọn vào trường cần vượt qua 3 bài đánh giá: 
Bài đánh giá chuyên môn, Đánh giá tiết dạy thử, Đánh giá qua phỏng vấn 
trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng của nhà trường 

- 100% giáo viên trong trường được  Ban chuyên môn dự giờ đánh giá ít nhất  
2 tiết/ học kì. 

- 100%  tham gia bồi dưỡng nâng cao chuyên môn hàng tháng 

- GV được đánh giá 360 độ bởi: Tổ trưởng chuyên môn, Đồng nghiệp, BGH, 
Kết quả  học tập của học sinh hàng tháng bởi bộ phận đánh giá độc lập và 
phản hồi của CMHS 

- Đánh giá về hồ sơ chuyên môn của PGD 2 lần/ năm học.   

Q2: Chương trình LiM là gì? Có gì ưu việt khi các con học? NSHN học LiM 
như thế nào 

A2:Chương trình nhằm xây dựng tính cách và thói quen cho trẻ. Chương trình 
được đưa vào giảng dạy từ năm 2015 tại trường. Chương trình được thiết kế 
gồm: Bài dạy trực tiếp mỗi tiết/tuần được giảng dạy bởi giáo viên chủ nhiệm 
lớp. Ngoài ra các hoạt động được tích hợp trong các chương trình giáo dục 
của nhà trường như: việc làm gương của các thầy cô giáo trong việc rèn luyện 
7 thói quen, Học sinh được dạy lại 7 thói quen cho cha mẹ, Học sinh được đảm 
nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp lớp và cấp trường, Lắng nghe tiếng nói học 
sinh, Xây dựng đội hoa tiêu học , Xây dựng mục tiêu hàng năm, theo dõi mục 
tiêu theo tháng, tuần và thực hiện cuốn sổ tay lãnh đạo, các hoạt động do 
học sinh dẫn dắt.... Chương trình lãnh đạo bản thân giúp học sinh học cách 
tự lãnh đạo chính bản thân mình.  

01 tiết/tuần + lồng ghép trong các môn học và các hoạt động của trường. 

Q3: Chương trình ngoại khoá sẽ được tổ chức như thế nào? Trung bình học 
sinh được tham gia hoạt động ngoại khoá ngoài nhà trường bao nhiêu 
lần/năm học? 

A3: Mỗi tháng nhà trường sẽ tổ chức 18 tiết học tập trải nghiệm  tại Khu Trả i 
nghiệm Ngôi Sao Hà Nội. Chương trình được thiết kế theo chủ đề có lộ trình 
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và có tính hệ thống cho các con từ lớp 1 đến lớp 9 đồng bộ cùng chương trình 
chính khóa. 

Q4: Các chương trình và địa điểm ngoại khóa có thay đổi hàng năm 
không? 

A4: Mỗi năm các chương trình và hoạt động ngoại khóa sẽ có những đổi mới 
về các lĩnh vực: STEM, Toán, Tiếng Anh, nông nghiệp,... HS được thực hành với 
không gian mở ngoài trường học giúp các con hiểu được bản chất của vấn 
đề, được thực hành, giúp cho trẻ hào hứng khi tới trường. 

Q5: Nhà trường có những câu lạc bộ nào sau giờ học? Mức học phí của 
từng câu lạc bộ? Giáo viên dạy CLB? 

A5:  Các ngày trong tuần, sau giờ học nhà trường có các CLB thể thao và 
nghệ thuật: có tờ thông tin danh sách các CLB ngoại khóa trong đó có chi 
tiết về thời gian học mức học phí của từng CLB để quý vị phụ huynh tham 
khảo. - Giáo viên dạy là giáo viên của nhà trường hoặc các đơn vị liên kết với 
nhà trường tùy thuộc từng lớp CLB cụ thể. Ngoài ra nhà trường còn có các 
lớp âm nhạc cùng chuyên gia: Học sinh có thể lựa chọn nhạc cụ âm nhạc để 
học  

trong giờ âm nhạc chính khoá để học 1:1 cùng chuyên gia. Các môn học: Sáo, 
Violin, Piano, Cello, Đàn bầu, đàn tranh, Guitar...Giáo viên là giảng viên từ 
nhạc viện Hà Nội. Học phí: 300.000-350.000/ buổi (45 phút) Câu lạc bộ ngoài 
giờ phổ biến ở mức: 50.000đ/ giờ (học vào cuối giờ chiều) 

Q6: Bao giờ các lớp CLB sẽ mở? 

A6: Các lớp CLB thường tuyển sinh vào đầu mỗi năm học và bổ sung thường 
xuyên theo từng đợt. Lớp sẽ được khai giảng sau khi có trên 10 học sinh đăng 
kí và nộp phí 

Q7: Sĩ số tối đa của các lớp CLB là bao nhiêu? 

A7: Sĩ số tối đa từ 20 đến 25 học sinh tùy CLB. Riêng CLB MC chỉ từ 15 đến 20 
học sinh. Lớp Piano có thể đăng ký học 1:1  

Q8: Nhà trường có những đối tác nào? 

A8: Ngôi sao Hà Nội đã và đang hợp tác với các đối tác uy tín hàng đầu trong 
lĩnh vực dạy và học, trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trong việc 
cung cấp các giải pháp pháp công nghệ phục vụ công tác quản trị, hoạt 
động dạy học : 
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- Trường Đạ i học ngoại ngữ đạ i học quốc gia Hà Nội: Tư vấn  Xây dựng 
hệ thống khảo thí độc lập; Tư vấn xây dựng ngân hàng đề thi; Đào tạo 
& bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh, phát triển chương 
trình tiếng Anh.  

 
- Trung tâm Anh ngữ ILA: Chương trình tiếng Anh với giáo viên nước 

ngoài 
 

- Tổ chức đào tạo tiếng Anh học thuật Summit: CLB tiếng Anh học thuật 
dành cho học sinh từ lớp 4 trở lên & Tư vấn du học 

- FPT SOFTWARE: Đối tác cung cấp nền tảng học tập cho chương trình 
Tin học tăng cường, dành riêng cho hệ Chuyên tin, khối THCS 

-  
- Công ty FCE: Đối tác triển khai chương trình chuyển đổi tư duy giáo dục 

Leader In Me (Lãnh đạo bản thân) trên toàn Nhà trường 
-  
- KDI, Rose media, Happykids, Creative Garage, Kewpee,… .: Chương trình 

STEAM và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
- Trường Spring Valley, trường Mile High Academy; Trường THCS Daliao, 

THCS Jiasing: Chương trình trại hè và giao lưu văn hoá. 
- Các đối tác hợp tác và cung cấp nền tảng công nghệ: FPT, Fast ERP, 

Equest,  
 
Q9: Nhà trường có những kỳ thi thường niên nào?  

A9: Thi là 1 hình thức đánh giá khách quan kiến thức của các con theo từng 
môn, từng mảng, từng kỹ năng..Thi giúp học sinh tăng bản lĩnh, vượt khó. Khi 
học sinh thi đạt kết quả  tốt sẽ giúp neo giữ cảm xúc, tự tin bản thân, hứng 
thú và tìm thấy niềm vui trong học tập 

Trong chương trình học tăng cường các con được ôn luyện để tham gia thi 
tốt và đạt các cuộc thi chính: 

Toán, Toán TA: APMOS, IKMC, IMAS, AMC úc, Mỹ, HOMC, SASMO, IMSO,... 

Tiếng anh: Olympic Tiếng Anh , HSG, WSC 

Ngoài ra còn các cuộc thi cấp trường, cấp Quận như đánh vần TA, HB TA, IOE, 
VIO.. 

3. CÂU HỎI VỀ DỊCH VỤ HỌC ĐƯỜNG 
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Q1: Nếu học sinh tự ra về sau giờ học thì có cần làm thẻ không và gặp ai 
để làm? 

A1: Phụ huynh có nguyện vọng cho con tự ra về sau giờ học sẽ làm đơn (mẫu 
lấy tại VP nhà trường) và nộp kèm 01 ảnh 3x4 để được cấp thể TỰ RA VỀ 

Ghi chú: Với Tiểu học nộp đơn và ảnh tại VP tầng 1 

                  Với THCS nộp đơn và ảnh tại VP tầng 5 

Q2: Cách xử lý HS vi phạm và biện pháp đưa vào nề nếp? 

A2: Trong lớp HS được học hướng tới sự nhận thức, giáo dục nền tảng đạo 
đức và hình thành thói quen tốt 

HS chủ động XD nội qui lớp 

Bầu vai trò lãnh đạo lớp về nền nếp  

Xử lý mọi tình huống vi phạm trên cơ sở tôn trọng học sinhnhưng nghiêm 
khác và đúng qui định. 

Q3: Nếu con không muốn vào lớp trả  muộn thì phải làm đơn không? 

A3: Phụ huynh không muốn cho con vào lớp trả  muộn, vui lòng làm  ĐƠN ĐỀ 
NGHI (cho phép con được chơi tự do ngoài sân) (lấy mẫu tại VP tầng 1) và nộp 
cho GVCN của lớp. 

Q4: Muốn vào lớp trả  muộn thì đăng ký thế nào? 

A4: PHHS đăng ký tại VP tầng 1 khi làm thủ tục đóng học phí hàng tháng. 

Nếu GVCN không nhận được ĐƠN ĐỀ NGHI (cho phép con được chơi tự do 
ngoài sân) thi sau 17h00 nếu PHHS chưa đón con, GVCN sẽ dẫn các con đến 
lớp trông trả  muộn và bàn giao cho cô giáo trông trả  muộn. 

Q5: Nếu học sinh muốn mang cơm đi thì có cần làm đơn không? 

A5: Học sinh chỉ được mang cơm đến trường trong trường hợp học sinh có 
vấn đề về sức khỏe, có xác nhận của bệnh viện. Nhà trường mong muốn rèn 
luyện cho học sinh sự thích nghi với môi trường 

HS không được mua quà vặt ngoài cổng trường đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm 

Q6: Các con được ăn bao nhiêu bữa? 

A6: Tiểu học: 3 bữa (sáng, trưa, quà chiều) 

        THCS: 1 bữa (trưa)  
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Q7: Giờ đón trả  xe bus? 

A7: Giờ đón: Tùy theo từng tuyến đường, theo từng năm học nhà xe xếp, như 
hiện tại sớm nhất là 06h15 với cấp THCS, 06h30 với cấp Tiểu học 

Giờ trả:  Xe xuất phát từ trường về: 16h10 (với khối Tiểu học); 16h40 (với khối 
THCS).Tùy từng tuyến đường cụ thể và tình hình giao thông thực tế Giáo viên 
phụ trách xe sẽ thông báo với Phụ huynh về giờ đón của từng học sinh. 

Q8: Khi thay đổi thông tin xe bus thì PH báo ở đâu, lúc nào, bằng phương 
tiện gì? Nếu có thắc mắc thì sẽ liên hệ với ai 

A8: Phụ huynh phản hồi thông tin trực tiếp với cán bộ phụ trách xe bus tạ i 
văn phòng nhà trường hoặc qua điện thoại 02435568595 (máy lẻ 0 ) 

4. CÁC CÂU HỎI VỀ BIỂU PHÍ 
Q1: Trong kì/năm nếu học sinh được nghỉ thì có trả  lại học phí và tiền ăn 
ngày hôm đó không? 

A1: - Tiền ăn hàng tháng của học sinh đã thu trên số ngày học thực tế. Nếu 
học sinh nghỉ học do lý do cá nhân thì tiền ăn sẽ được trừ vào cuối mỗi học 
kỳ (tháng 1 và tháng 5) 

- Học phí nhà trường thu theo tháng/theo năm. 

Q2: Phí trả muộn là bao nhiêu/tháng và được tính như thế nào, sẽ đón học 
sinh tại đâu? 

A2: Phí trả  muộn: 200.000/tháng (tính từ buổi trả  muộn lần thứ 3), thời gian 
tính sẽ bắt đầu từ 17h00 khi giáo viên chủ nhiệm gửi con cho giáo viên trông 
trả  muộn (tính từ 15 tháng trước đến 15 tháng sau và thu vào kì HP của tháng 
sau). Sau 18h00 sẽ phụ thu 50.000VNĐ/1h/1 học sinh. (làm tròn 1h) 

Địa điểm: tại thư viện. 

Q3: Vì sao học phí chia ra là nhiều khoản? 

A3: Theo yêu cầu quản lí của nhà trường 

Q4: Có những hình thức thu tiền như thế nào?   

A4: Đầu năm, nhà trường sẽ thu phí bằng tiền mặt.   

Học phí hàng tháng PH có thể chuyển khoản. 

Nhà trường chưa áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 

Q5: Phí phát triển trường là gì, được hoàn trả  lại như thế nào? 



TRƯỜNG LIÊN CẤP TIỂU HỌC & THCS NGÔI SAO HÀ NỘI 

A5: Phí phát triển trường là phí nhà trường sử dụng để bù đắp, thay thế, sửa 
sang sơn lại trường, và mua sắm mới, cơ sở vật chất cũng như phát triển 
chương trình học hàng năm.. 

Phí không được hoàn trả  lại với bất kì lí do nào nếu học sinh không theo học. 

Q6: Học phí của nhà trường hàng năm có tăng không? Và lộ trình tăng 
như thế nào? Nhà trường có cam kết về việc tăng học phí không? 

A6: Học phí của nhà trường có thể tăng hàng năm nếu có tăng sẽ không vượt 
quá 20% một lần tăng. 
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