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TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC – SIC  



HỌC KỲ I 

(18 tuần) 
Thứ Hai 8/1 

Khai giảng năm học 2018 

Thứ Sáu 9/2 

Hội Xuân 2018 

Thứ Hai 12/2 – Chủ nhật 4/3 

Nghỉ Tết Nguyên đán 

Thứ Hai 5/3 

• Thanh tra viên từ SCSA kiểm tra chất lượng tại trường  

• Kiểm tra online – OLNA 

Thứ Tư 25/4 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương  

Thứ Hai 30/4 & Thứ Ba 1/5 

Ngày Giải phóng miền Nam & Quốc tế Lao động 

 



HỌC KỲ I  

(18 tuần) 
Thứ Hai 7/5 

Bắt đầu ôn thi HK I 

Thứ Năm 10/5   

Thi học kỳ I (Khối 11&12) 

Thứ Hai 21/5  

Thi học kỳ I (Khối 10) 

Thứ Sáu 1/6 

Kết thúc HK I 

Thứ Hai 4/6 – Chủ nhật 24/6   

Kỳ nghỉ  cuối HK I 

 

 

 



KHỐI 12 – Năm học 2018 

 

 

 Học sinh chọn học môn ATAR bắt buộc 

phải tham dự kỳ thi WACE vào cuối 

năm học. 

 SCSA tổ chức giảng dạy môn English 

ATAR dành cho học sinh giỏi. 

 Học sinh chọn môn học GENERAL chỉ 

thi kiểm tra theo chương trình mà 

không phải tham dự kỳ thi WACE. 

 

 



KHỐI 11 – Năm học 2018 

 Gồm 2 cấp độ: 

 1. ATAR  

 2. General 

 

 

 

 

 Học bài ở nhà là rất quan trong đối với 

tất cả học sinh 

 

 

ATAR GENERAL WACE WASSA 

5 0   

4 1   

0 5  



Kiểm tra Online OLNA 

 Online 

 Literacy 

 Numeracy 

 Assessment 

 

   Kiểm tra bắt buộc đối với học sinh Khối 11 

   Thời gian kiểm tra: Tháng 3 và tháng 9 

Để nhận bằng WACE, học sinh phải vượt 

qua kỳ kiểm tra OLNA 



Khối 10 – Năm học 2018 

 Môn Việt Nam học, Lớp chủ nhiệm, 

Social Studies, Physics, Chemistry, 

Computer  và môn Biology – 3 lớp 

 Maths – 3 lớp  

 SIC English – 4 lớp 

 Học sinh phải hoàn thành bài tập về nhà 

đúng thời gian 

 Học sinh phải dành thời gian ôn bài ở 

nhà xuyên suốt học kỳ 

 

 

 



HỌC SINH PHẢI TỰ HỌC Ở NHÀ!!! 

 Việc tự học ở nhà bao gồm: 

• Làm tất cả các bài tập về nhà theo yêu cầu 

của giáo viên. 

• Ôn tập các bài học đã học trong ngày. 

 Để đạt kết quả học tập tốt, học sinh PHẢI 

dành thời gian tự học ở nhà mỗi buổi tối. 

• Lớp 10 – tối thiểu 1 giờ/ tối. 

• Lớp 11 – tối thiểu 3 giờ/ tối. 

• Lớp 12 – tối thiểu 4 giờ/ tối. 

• Cộng thêm thời gian tự học mỗi cuối tuần. 

 



CHUYÊN CẦN 
 Học sinh được yêu cầu: 

• Phải tham dự đầy đủ các tiết học. 

• Phải đi học đúng giờ - Đặc biệt tiết 1. 

 Giáo viên và Giám thị sẽ điểm danh học sinh tham dự lớp 

học mỗi ngày. 

 Nhà trường sẽ liên lạc qua điện thoại với PH trong 

trường hợp học sinh vắng mà không có sự xin phép trước 

của phụ huynh. 

 Học sinh vắng mặt trong những giờ làm bài kiểm tra sẽ bị 

điểm 0 trừ những học sinh nghỉ do bị bệnh (Học sinh phải 

nộp cho nhà trường giấy xác nhận y tế). 

 

 



KỶ LUẬT 

 Học sinh tuyệt đối tuân thủ theo Nội quy của nhà 

trường. 

 Học sinh không được phép sử dụng điện thoại, máy 

nghe nhạc MP3 và các thiết bị điện tử khác… trong 

lớp học. Học sinh phải tắt tất cả thiết bị điện tử và 

cất vào trong cặp trước khi vào lớp. 

 Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu học sinh bị phát 

hiện sử dụng các thiết bị trên trong lớp học, giáo 

viên sẽ tịch thu thiết bị đó của học sinh. Nhà trường 

sẽ lập biên bản, mời PH vào làm việc và giữ lại thiết 

bị đó tại trường trong vòng 2 ngày làm việc.  



  

KỲ THI TÚ TÀI CẦN SỰ HỖ TRỢ CỦA 

CẢ TẬP THỂ !!! 

VUI LÒNG HỖ TRỢ HẾT SỨC CHO CON EM MÌNH ĐỂ 

CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT NHẤT. 

Nhà trường 

Bố mẹ & gia đình  Học sinh 



  Xin vui lòng liên hệ với nhà trường bất kỳ 
lúc nào nếu Quý Phụ huynh cần thông tin 
về sự tiến bộ hoặc về trường Đại học và 
chương trình học tập của con em mình! 

wicksvn@gmail.com (Thầy Bryan) 

Quý Phụ huynh có thể đến và trao đổi 

với nhà trường bất cứ khi nào! 

 Điện thoại: 028 39976044  

mailto:wicksvn@gmail.com

