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Trường Nguyễn Siêu trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng, ủng 
hộ và hợp tác của cha mẹ học sinh (CMHS). Chúng tôi luôn mong muốn 
nhận được sự đóng góp tích cực, toàn diện của quý vị đối với các hoạt 
động của trường và tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ đó sẽ giúp các 
con học sinh có được điều kiện giáo dục tốt nhất.

Cẩm nang này được thiết kế nhằm mang lại những thông tin hữu ích 
dành cho CMHS khi có con học tại trường. Những thông tin trong cuốn 
cẩm nang bao gồm: chương trình, chính sách và các thông tin cần thiết 
khác. Quan trọng hơn cả, cẩm nang này được xem như cầu nối giữa gia 
đình và nhà trường. Chúng tôi hi vọng cuốn cẩm nang sẽ thực sự hữu 
ích trong suốt quãng thời gian các con theo học tại trường.

Nhà trường cam kết giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo tinh thần 
hợp tác và xây dựng thông qua các cuộc trao đổi, đối thoại cởi mở và 
tích cực. Nếu có bất kì câu hỏi nào, CMHS vui lòng liên hệ với giáo viên 
chủ nhiệm (GVCN) hoặc Văn phòng trường để được hỗ trợ giải quyết. 
Trường hợp giải quyết chưa thoả đáng, vui lòng thực hiện theo qui 
định khiếu nại của trường. Qui trình khiếu nại được đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của Trường Nguyễn Siêu hoặc sẽ được cung cấp từ 
Văn phòng trường.

Nguyễn Thị Minh Thúy

THƯ NGỎ

HIỆU TRƯỞNG

Tất cả nội dung trong Cẩm nang này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Trường Tiểu học - THCS & THPT Nguyễn 
Siêu. Mọi sự sao chép, lưu hành không được sự cho phép của nhà trường đều bị coi là vi phạm luật Sở hữu trí tuệ.

Trách nhiệm sử dụng: Cẩm nang này được sử dụng với mục đích trao đổi thông tin, đồng thời là một bản thoả 
thuận chính thức không kí kết giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. Các qui định được nêu trong cẩm nang này được 
áp dụng trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Trong trường hợp có những thay đổi hoặc điều chỉnh, học sinh 
và cha mẹ học sinh sẽ được thông báo và cập nhật.
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Phương châm

Đạo học xưa nay không lối tắt. (Danh nhân văn hoá Nguyễn Văn Siêu)

Tầm nhìn

Trường Nguyễn Siêu mong muốn trở thành ngôi trường song ngữ 
hàng đầu Việt Nam, cung cấp một chương trình giáo dục đẳng cấp 
thế giới song vẫn luôn gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của 
Việt Nam.

Sứ mệnh

Phát triển môi trường học tập song ngữ và đa văn hóa, nuôi dưỡng 
học sinh trở thành những công dân toàn cầu thấm nhuần niềm tự 
hào về nguồn cội, niềm biết ơn và tôn trọng sâu sắc đối với văn hóa 
và ngôn ngữ Việt Nam.

Triết lí giáo dục

Học tập để phát triển bản thân, chuẩn bị hành trang của một công 
dân toàn cầu sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong một thế 
giới không ngừng đổi thay

Khẩu hiệu

Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội - Thầy mẫu mực, trò chăm 
ngoan, học giỏi. (NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh)

MỤC TIÊU
VÀ
TRIẾT LÍ GIÁO DỤC 
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Giá trị cốt lõi

Trường Nguyễn Siêu định hướng phát 
triển trên nền tảng 8 giá trị cốt lõi. Các giá 
trị được mong đợi trở thành kim chỉ nam 
cho học sinh trong cuộc sống tương lai.

Nếp Nguyễn Siêu

8 Nếp Nguyễn Siêu là công cụ giúp học 
sinh rèn luyện các thói quen tốt, hình 
thành và phát triển nhân cách toàn 
diện. 
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Trường Nguyễn Siêu “luôn đi trước đón đầu, không ngừng đổi mới và phát triển”, hướng tới xây dựng 
một trường học bền vững, học thuật, hạnh phúc và nhân ái. Bốn trụ cột: thể chất, tâm lí, nhận thức, 
xã hội được xây dựng bằng những hành động thực tế của toàn thể CB-GV-NV và học sinh Nguyễn 
Siêu thông qua các dự án: Trường học Sinh thái (Eco-School), Chương trình giáo dục cá nhân hoá 
(Idividualized Education Program), Nghiên cứu thực hành (Practitioner Research), dự án thiện nguyện 
Cây yêu thương và Quỹ Ước mơ xanh.

DỰ ÁN TRỌNG TÂM
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● Người sáng lập: Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng 
Vĩnh - Chủ tịch HĐQT và Nhà giáo Dương Thị 
Thịnh - Phó Chủ tịch HĐQT. 

● Thạc sĩ Lê Tường Vân - Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học.

● Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng 
Trường THCS và THPT.

● Cán bộ quản lí: Các Phó Hiệu trưởng phụ 
trách các cấp học và các Cán bộ quản lí phụ 
trách các chương trình học thuật, chương trình 
trải nghiệm, hợp tác quốc tế và các hoạt động 
hỗ trợ - dịch vụ khác.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

ĐẢNG BỘ

CHI BỘ, CÔNG ĐOÀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HIỆU TRƯỞNG

VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ

KHỐI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

CỐ VẤN HIỆU TRƯỞNG

HỌC THUẬT

KHỐI QUỐC TẾ

● Trường có đầy đủ các tổ chức: Đảng bộ và 
các Chi bộ Đảng CSVN; Hội đồng Quản trị; 
Ban Kiểm soát; Công đoàn; Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Liên đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội 
LHTN Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ.  

● Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, 
GV, NV): 359 người (187 giáo viên Việt Nam 
giảng dạy Tiểu học và Trung học, 61 giáo 
viên nước ngoài giảng dạy các bộ môn quốc 
tế, 121 cán bộ, nhân viên) đạt yêu cầu theo 
tiêu chí của Trường Chất lượng cao (CLC) và 
Trường Cambridge Quốc tế.
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THÔNG
TIN

CHUNG

NĂM HỌC

Trường Nguyễn Siêu thực hiện chương trình nhà trường 
(bao gồm chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế 
Cambridge) theo qui định của Bộ GDĐT Việt Nam.

Lịch học chính thức của từng năm, sự kiện và lịch nghỉ lễ 
được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường.

Nội qui học sinh là những qui định về các hành vi ứng xử đúng 
đắn của học sinh Nguyễn Siêu. Nhà trường ban hành những qui 
định về đạo đức, lối sống và nền nếp học tập đối với học sinh của 
trường. CMHS vui lòng xem đầy đủ các qui định này trong Sổ tay 
Học sinh và hỗ trợ các con thực hiện tốt các qui định đó.

NỘI QUY
HỌC SINH

Khen thưởng là một trong những phương pháp giáo dục quan 
trọng của nhà trường. Căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện mà học 
sinh đạt được, hàng năm nhà trường khen thưởng học sinh với 
các danh hiệu như: Học bổng Nguyễn Siêu; Học sinh giỏi Nguyễn 
Siêu; Học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến và học sinh đạt các thành 
tích khác; khen thưởng những tập thể lớp có nhiều thành tích 
trong các phong trào thi đua, đạt kết quả học tập, rèn luyện cao.

KHEN 
THƯỞNG

Nhà trường coi trọng giáo dục đạo đức, áp dụng kỉ luật tích cực 
trong các hoạt động giáo dục toàn diện. Việc xử lí kỉ luật học sinh 
căn cứ vào qui định của Bộ GDĐT và quy trình xử lí kỉ luật của 
nhà trường (cha mẹ học sinh vui lòng tham khảo Quy trình xử 
lí kỉ luật trong Sổ tay học sinh). Các vi phạm của học sinh được 
giáo viên chủ nhiệm thông báo tới cha mẹ học sinh, đề nghị cha 
mẹ học sinh hợp tác trong giáo dục và xử lí kỉ luật, tùy thuộc vào 
mức độ học sinh vi phạm, hình thức kỉ luật có thể là nhắc nhở, 
cảnh cáo, ghi học bạ, đình chỉ học và chuyển môi trường học tập.

KỈ LUẬT
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Thoả thuận truyền thông

Đồng ý việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các dữ liệu của học sinh trong các mục đích sau:

● Chụp ảnh, ghi âm hoặc quay video nhằm đánh giá, lập kế hoạch đánh giá, lưu tài liệu trong 
lớp học, tài liệu về học sinh, bản tin, các sự kiện của Trường Nguyễn Siêu.

● Chuyển dữ liệu trong nội bộ Trường Nguyễn Siêu theo tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân của 
nhà trường.

● Trong các sự kiện đại chúng/công cộng của/cho Trường Nguyễn Siêu.

Trường học không khói thuốc

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhà trường yêu cầu tất cả CMHS, khách, giáo viên, nhân viên 
và học sinh không hút thuốc (kể cả thuốc lá điện tử) trong khuôn viên trường học.

Miễn trừ trách nhiệm trong các hoạt động thể chất

Nhà trường thực hiện việc miễn học tập bộ môn Giáo dục Thể chất theo đúng qui định và hồ sơ 
do Bộ GDĐT hướng dẫn. Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo an toàn chung cho học sinh cũng 
như đảm bảo việc chăm sóc hợp lí, theo dõi cẩn thận và giám sát chặt chẽ trong các chương 
trình, sự kiện, các hoạt động trải nghiệm và các hoạt động thể chất khác nhau trong và ngoài 
nhà trường. 

Cha mẹ học sinh có quyền từ chối cho con tham gia các hoạt động trên nếu cha mẹ học sinh 
cảm thấy con không đủ sức khoẻ hoặc không an toàn. Khi cha mẹ học sinh đã đồng ý trao 
quyền, miễn trừ trách nhiệm và thoả thuận thì sẽ không khiếu kiện nhà trường cũng như các 
cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong các hoạt động đó.



12 nguyensieu.edu.vn

Thông tin liên lạc
Nhà trường cần cập nhật thông tin chi tiết về địa chỉ nhà, email và số 
điện thoại liên lạc, bao gồm cả địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn 
cấp. Nhà trường sẽ kiểm tra thông tin chi tiết của CMHS vào đầu mỗi 
năm học. Tuy nhiên, nếu có bất kì sự thay đổi nào trong năm học, 
CMHS vui lòng thông báo cho GVCN hoặc văn phòng nhà trường.
Nhiều thông tin, thông báo của nhà trường được gửi đến CMHS qua 
email và tin nhắn SMS, vì vậy việc cập nhật địa chỉ email và số điện 
thoại của CMHS rất quan trọng.

● Ứng dụng VnEdu Connect (VnEdu.vn): Đây là ứng dụng sổ liên lạc điện tử giúp kết nối giữa cha mẹ 
học sinh và nhà trường. Thông qua những thông tin luôn được cập nhật từ giáo viên, cha mẹ học 
sinh sẽ dễ dàng theo dõi và nắm bắt quá trình học tập của học sinh. Các tiện ích mà cha mẹ học sinh 
có thể sử dụng trên ứng dụng VnEdu Connect bao gồm: Xem kết quả học tập của học sinh, cập nhật 
thông báo từ nhà trường, kiểm tra thời quá biểu và thông tin điểm danh học sinh, gửi tin nhắn đến 
giáo viên và nhà trường, đăng ký nghỉ phép trực tuyến, xem các khoản phí cần đóng và nhiều tính 
năng hữu ích khác.
● Trang thông tin điện tử chính thức của trường: www.nguyensieu.edu.vn
Cha mẹ học sinh có thể gửi tin nhắn đến nhà trường qua mục Liên hệ. Các yêu cầu sẽ được phản hồi 
trong vòng 72 giờ kể từ ngày tiếp nhận và được giải quyết chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày phản 
hồi. Những trường hợp khẩn cấp, nhà trường sẽ ngay lập tức liên lạc với cha mẹ học sinh qua điện 
thoại.
● Fanpage chính thức của trường: https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu
● Điện thoại: Tổng đài 0243.784.4889 (số máy lẻ 0).
● Email: c3nguyensieu@hanoiedu.vn
● Liên lạc qua Email, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.
Hội thảo dành cho CMHS
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau với các chuyên gia 
đầu ngành, cán bộ quản lí và các giáo viên của nhà trường để tư vấn cho CMHS. Những buổi hội thảo 
này nhằm giúp CMHS cập nhật những thông tin, kiến thức mới, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc 
giáo dục con và phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.
Chia sẻ, tư vấn định kỳ với CMHS
Nhà trường sẽ tổ chức cuộc gặp mặt, tư vấn giữa CMHS và GVCN hoặc GVBM để trao đổi và tư vấn 
về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh. Lịch cụ thể của những cuộc gặp mặt này sẽ được gửi 
tới CMHS khi nhà trường thông báo lịch năm học.
Ngoài ra, CMHS có thể yêu cầu hẹn gặp giáo viên, Phó Hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng bằng cách sắp 
xếp hẹn trước với Văn phòng trường.
Câu lạc bộ CMHS 
Câu lạc bộ được thành lập với mục đích kết nối các bậc CMHS có con đang theo học tại trường 
Nguyễn Siêu để cùng tạo nên môi trường học tập, rèn luyện và phát triển tốt nhất cho học sinh. 
Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ mọi qui định của nhà 
trường. 
Cẩm nang CMHS
Là cuốn tài liệu cung cấp các thông tin cơ bản nhất tới CMHS về các hoạt động giáo dục của nhà 
trường, là kênh thông tin liên lạc giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo một môi trường giáo 
dục tốt nhất cho học sinh.

LIÊN LẠC GIỮA 
CMHS

VÀ NHÀ TRƯỜNG
Phương thức liên lạc
Liên lạc giữa gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng trong mọi 
hoạt động giáo dục cũng như sự phát triển chung của nhà trường. Cha 
mẹ học sinh có thể liên lạc với nhà trường qua các kênh sau: 



nguyensieu.edu.vn 13

QUI TẮC ỨNG XỬ
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Trường Nguyễn Siêu xây dựng Bộ qui tắc 
ứng xử với mong muốn tăng cường sự hiểu 
biết, chia sẻ và thống nhất giữa CMHS với 
nhà trường về những hành vi tích cực, phù 
hợp trong môi trường giáo dục, nhằm mang 
lại lợi ích tối đa cho học sinh. Qui tắc ứng xử 
mong nhận được sự đồng thuận của CMHS 
về các hành vi không được chấp nhận trong 
nhà truờng, đồng thời đề cập đến các hình 
thức xử lí nếu xảy ra vi phạm.

Những qui tắc văn hóa ứng xử trực 
tiếp tại nhà trường:
● Tôn trọng các qui định, văn hóa và giá trị của 
nhà trường.

● Là tấm gương tốt cho các con trong cả lời nói 
và hành động.

● Hành vi văn minh, giao tiếp đúng mực với giáo 
viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, các CMHS 
và học sinh khác. 

● Cố gắng hiểu con và đặt mình trong bối cảnh 
của nhà trường để có thể tìm ra các phương 
pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả.

● Giáo dục và hướng dẫn con điều chỉnh các 
hành vi chưa đúng chuẩn mực, đặc biệt là hành 
vi có thể gây mất kiểm soát, mất an toàn ở nơi 
công cộng.

● Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm về các vấn đề 
liên quan đến học sinh qua email hoặc có thể 
nhắn tin hay gọi điện trong thời gian phù hợp.
● Chỉ trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn khi 
đã được sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

● Khuyến nghị: Quà biếu dưới mọi hình thức 
(bao gồm cả quà bằng tiền mặt) không được 
khuyến khích đối với tất cả giáo viên và nhân 
viên trong trường.

● Không tự ý chụp ảnh, quay phim, ghi âm trong 
khuôn viên trường và trong các sự kiện của nhà 
trường khi chưa được sự đồng ý của BGH.

Những hành vi không được chấp 
nhận:
● Gây rối,làm cản trở việc dạy học hoặc can thiệp 
vào các hoạt động giáo dục của nhà trường tại 
bất kì địa điểm nào trong và ngoài trường như 
chương trình học, hoạt động trải nghiệm, tham 
quan dã ngoại, sự kiện của nhà trường, sắp xếp 
phân công giáo viên…

● To tiếng hoặc thể hiện sự mất kiểm soát 
trong ngôn ngữ, hành vi.

● Đe dọa, xúc phạm, bịa đặt, bôi nhọ, hạ 
thấp uy tín giáo viên, cán bộ, nhân viên, 
học sinh của nhà trường hoặc CMHS, 
khách tham quan khác dưới mọi hình 
thức: lời nói trực tiếp, gửi email, thư thoại, 
nhắn tin, thông tin – bình luận trên mạng 
xã hội, các trang web thuộc hoặc không 
thuộc hệ thống quản lí của nhà trường.

● Phá hoại tài sản của nhà trường.

● Bạo lực học đường dưới mọi hình thức.

● Gặp gỡ con của người khác để trao đổi 
hoặc trừng phạt chúng vì quyền lợi của 
con mình.

● Sử dụng, mua bán các loại chất cấm, 
thuốc lào, thuốc lá (truyền thống, thuốc lá 
điện tử) và đồ uống có cồn trong trường 
học.

Những vấn đề về ứng xử khi sử 
dụng mạng xã hội
Trường Nguyễn Siêu có một trang Fan-
page để ghi nhận và phản hồi ý kiến góp 
ý, tin nhắn từ CMHS. Nhà trường khuyến 
khích CMHS tham gia tương tác, thảo luận 
bằng ngôn ngữ lịch sự, đúng mực và đặt 
trọng tâm vào các vấn đề giáo dục.

Hãy suy nghĩ trước khi đăng bài!
Trường Nguyễn Siêu mong muốn CMHS 
không sử dụng mạng xã hội để xuyên 
tạc, bôi nhọ hoặc phát tán, bình luận về 
những sự việc không có thật hoặc chưa 
được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến 
danh dự, uy tín của nhà trường và tổn hại 
đến lợi ích của học sinh.

Những hoạt động trên mạng xã 
hội không phù hợp:
● Đăng tải hình ảnh/video của học sinh, 
giáo viên, cán bộ, nhân viên Trường 
Nguyễn Siêu khi chưa được phép.

● Nhận xét, xúc phạm mang quan điểm 
cá nhân phiến diện về các thành viên nhà 
trường, học sinh hoặc CMHS khác.

● Đưa thông tin sai lệch, chưa được kiểm 
chứng gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường.
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● Đăng bình luận phỉ báng hoặc bôi nhọ nhà trường.

● Đe dọa, gây tổn hại tinh thần cho các thành viên trong cộng đồng 
nhà trường.

● Sử dụng mạng xã hội để công kích các chính sách của nhà trường 
hoặc thảo luận, nhận xét về các vấn đề riêng tư của cán bộ, giáo viên, 
nhân viên, học sinh và CMHS khác của trường.

● Vi phạm các qui định về an ninh mạng và an toàn trường học.

Trong trường hợp CMHS không tuân thủ Bộ qui tắc ứng 
xử, nhà trường có thể:
● Nhắc nhở hoặc yêu cầu người vi phạm ra khỏi khuôn viên của trường.

● Thông báo đến cơ quan Công an nếu hành vi vi phạm nghiêm trọng 
và có khả năng bị xử lí hình sự ntheo qui định của pháp luật; chuyển 
vấn đề đến Luật sư để được tư vấn và đưa ra biện pháp xử lí tiếp theo.

● Áp dụng biện pháp cấm ra vào trường với những hành vi vi phạm lặp 
đi lặp lại dù đã được nhắc nhở, thông báo bằng văn bản.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
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LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Chương trình học tập của Trường Nguyễn Siêu 
thiết kế đảm bảo thời lượng tối thiểu của chương 
trình Việt Nam và số giờ dạy theo khuyến nghị của 
chương trình Quốc tế Cambridge. 
Các chương trình học tập được xây dựng theo tiêu 
chuẩn chất lượng cao, tăng cường thời lượng, đa 
dạng các hình thức dạy học, kết hợp giữa mô hình 

đồng dạy và các phương pháp dạy học tích cực, liên 
tục cập nhật chương trình để đáp ứng yêu cầu phát 
triển năng lực của học sinh.
Số giờ học tăng cường của chương trình nhằm 
củng cố, hỗ trợ cho các kì thi và bổ sung các kĩ năng 
còn thiếu do giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên 
nước ngoài đảm nhận để đảm bảo kết quả đầu ra.
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2 năm 16-19 AS-
A2⁴

▪ Toán
▪ Tiếng Anh
▪ Vật lý
▪ Hoá học
▪ Sinh học

▪ Ngữ văn
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ GDCD
▪ GD Kinh tế
và Pháp luật
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm
-hướng nghiệp

▪ Nghiên cứu
và quan điểm
toàn cầu
▪ Kinh tế học
▪ Du lịch
và lữ hành
▪ Doanh nghiệp
▪ Media studies

▪ AS
▪ Bằng tốt nghiệp 
THPT Quốc gia

Khóa Thời
gian Tuổi ¹ Tên lớp Môn học

tích hợp² 
Môn học
Việt Nam

Môn học
Quốc tế

Bằng cấp/
Chứng chỉ
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5 năm 5-11 CI

▪ Toán
▪ Khoa học
▪ Tiếng Anh
▪ Công nghệ
thông tin
và truyền thông

▪ Tiếng Việt
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ Đạo đức
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm

Quan điểm
toàn cầu

▪ Cambridge
Checkpoint
Primary
▪ Tiếng Anh Flyers/
KET/PET
▪ IC3 Spark
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3 năm 11-14 CI

▪ Toán
▪ Khoa học
▪ Tiếng Anh
▪ Công nghệ
thông tin
và truyền thông

▪ Tiếng Việt
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ GDCD
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm

Quan điểm
toàn cầu

▪ Cambridge
Checkpoint Lower 
Secondary
▪ Tiếng Anh PET/
FCE/IELTS
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2 năm 14-16 IG-S-
IG-E-³

▪ Toán
▪ Vật lý
▪ Hoá học
▪ Sinh học
▪ Tiếng Anh
▪ Công nghệ
thông tin
và truyền thông

▪ Ngữ văn
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ GDCD
▪ GD Kinh tế
và Pháp luật
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm
-hướng nghiệp

▪ Quan điểm
toàn cầu
▪ Du lịch
và Lữ hành
▪ Doanh nghiệp
▪ Kinh tế học
▪ Media and 
Technology

▪ IGCSE
▪ Tiếng Anh FCE
/IELTS
▪ Chứng chỉ MOS
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¹ Tuổi được khuyến nghị theo Cambridge International. Trên 
thực tế, trường có tổ chức dạy học phân hoá tuỳ thuộc vào 
năng lực của học sinh với 2 mô hình Advanced và Accelerated.

² Môn học tích hợp giữa chương trình quốc tế Cambridge và 
chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam được giảng dạy 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

³ IG-S- là tên gọi các lớp học chương trình IGCSE Khoa học. 
IG-E- là tên gọi các lớp học chương trình IGCSE Kinh tế.

⁴ AS là tên gọi của các lớp học chương trình A-level năm 
thứ nhất. A2 là tên gọi của các lớp học chương trình A-level 
năm thứ hai.

⁵ AE là tên gọi của các lớp học chương trình chất lượng cao 
từ năm học 2021 – 2022. Trước đó gọi là “NS”.
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3 năm 15-18 AE 
(NS)⁵

▪ Tiếng Anh

▪ Toán
▪ Vật lý
▪ Hoá học
▪ Sinh học
▪ Ngữ văn
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ GD Kinh tế
và Pháp luật
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm
-hướng nghiệp

▪ Bằng tốt nghiệp 
THPT Quốc gia
▪ Tiếng Anh IELTS
▪ Nghề phổ thông 
của Bộ GDĐT

D
ự 

bị
 đ

ại
 h

ọc
N

CU
K

9 tháng 15-18 AE 
(NS)⁵

▪ Tiếng Anh

▪ Toán
▪ Vật lý
▪ Hoá học
▪ Sinh học
▪ Ngữ văn
▪ Lịch sử
▪ Địa lý
▪ Nghệ thuật
▪ GD Kinh tế
và Pháp luật
▪ Công nghệ
▪ GDTC
▪ Hoạt động
trải nghiệm
-hướng nghiệp

▪ Nghiên cứu
kinh doanh
▪ Kinh tế học
▪ Toán trong
kinh doanh
▪ Tiếng Anh
học thuật

▪ Dự bị đại học
▪ Bằng tốt nghiệp 
THPT Quốc gia
▪ Nghề phổ thông 
của Bộ GDĐT

Khóa Thời
gian Tuổi ¹ Tên lớp Môn học

tích hợp² 
Môn học
Việt Nam

Môn học
Quốc tế

Bằng cấp/
Chứng chỉ
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Chương trình Việt Nam được thực hiện tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu là sự kết hợp 
giữa chương trình của Bộ GDĐT với chương trình phân hóa, tăng cường, bổ sung, nâng cao các bộ 
môn của trường Nguyễn Siêu và các chương trình bổ trợ bao gồm: chương trình trải nghiệm – hướng 
nghiệp, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục tâm lí … hướng tới phát triển năng lực toàn diện và nổi trội 
của học sinh, đáp ứng kì thi THPT Quốc gia, kì thi học sinh giỏi các cấp cũng như chuẩn bị tốt nhất 
cho việc xét tuyển và thi tuyển vào các trường đại học Việt Nam và Quốc tế.

Chương trình Việt Nam được thực hiện ở cả hai mô hình học tập: mô hình Chất lượng cao và mô hình 
Song ngữ quốc tế. Căn cứ trên năng lực của học sinh và đặc điểm của từng mô hình đào tạo, chương 
trình Việt Nam được tổ chức linh hoạt về thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra 
đánh giá, đồng thời tuân thủ những qui định của cơ quan quản lí cấp trên.

Đối với các lớp Song ngữ quốc tế Cambridge, chương trình Việt Nam là sự tích hợp giữa chương 
trình của Bộ GDĐT với chương trình Cambridge nhằm tránh trùng lặp các đơn vị kiến thức, giảm tải 
kiến thức hàn lâm, bổ sung các chủ đề mang tính thực tiễn, vận dụng thực tế, hướng tới đạt mức cao 
chuẩn đầu ra của chương trình Việt Nam và mục tiêu của chương trình Cambridge. 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

TIỂU HỌC

Khối: 1, 2 3, 4, 5

TRUNG HỌC
CƠ SỞ

Khối: 6, 7, 8, 9

TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG

Khối: 10, 11, 12

MÔ HÌNH 
CHƯƠNG TRÌNH

VIỆT NAM

TRUNG 

HỌC

PHỔ 

THÔNG

Chương trình Việt Nam là chương 
trình tích hợp giữa chương trình 
của Bộ GDĐT với chương trình 
Cambridge hướng tới chuẩn đầu ra 
của chương trình Việt Nam và mục 
tiêu của cương trình Cambridge

Chương trình Việt Nam là sự kết hợp 
giữa chương trình của Bộ GDĐT với 
chương trình tăng cường, bổ sung, 
nâng cao của trường Nguyễn Siêu 
và các chương trình bổ trợ bao gồm: 
Chương trình trải nghiệm sáng tạo, 
giáo dục kĩ năng sống, chương trình 
tin học, giáo dục tâm lí …

Dạy học phân hóa các môn 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Dạy học phân hóa theo tổ 
hợp các môn lựa chọn của 
chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

MÔ HÌNH 
SONG NGỮ

MÔ HÌNH 
CHẤT 

LƯỢNG CAO

- Chuẩn đầu ra chương 
trình Việt Nam

- Hỗ trợ chương trình 
Quốc tế

Tốt nghiệp THPT, xét 
tuyển/thi tuyển các trường 
đại học
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CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

Chương trình Cambridge Assessment In-
ternational Education tại trường Nguyễn 
Siêu định hướng xây dựng năng lực 
phẩm chất để người học học tập suốt 
đời. Trải qua 7 năm thực hiện chương 
trình Cambridge, trường Nguyễn Siêu 
đã xây dựng một lộ trình học tập và 
phương pháp giảng dạy phù hợp nhất 
với năng lực của học sinh Việt Nam trên 
cơ sở phối hợp và phát huy các điểm 
mạnh của chương trình Cambridge và 
chương trình Việt Nam. 

Thời lượng chương trình Quốc tế chiếm 
từ 40% đến 70% tổng thời lượng tùy 
theo bậc học của học sinh. Chương trình 
Cambridge tại trường Nguyễn Siêu giúp 
người học xây dựng và định hình các 
phẩm chất tự tin, trách nhiệm, tư duy, 
sáng tạo và đam mê, nuôi dưỡng người 
học trở thành công dân toàn cầu có cội 
rễ văn hoá Việt Nam sâu chắc. Ngoài 
ra, người học đạt có thể đạt được bằng 
cấp quốc tế để mở cánh cổng vào các 
trường đại học không chỉ tại Việt Nam 
mà trên toàn thế giới.

1. Bậc học CAMBRIDGE UPPER
SECONDARY: Chọn 5 môn = 2 môn học bắt 
buộc + 1 tổ hợp ba môn học tự chọn.

2. Bậc học CAMBRIDGE ADVANCED
- AS (A1): Chọn 4 môn: 2 môn học bắt buộc 
và 2 môn học tự chọn.

- Bậc học A level (A2): Giữ nguyên các môn 
học đã chọn tại bậc học AS (A1).

Maths
English/ESL
Science
Global Perspectives

CAMBRIDGE 
PRIMARY

Môn học
bắt buộc

Thi Cambridge Checkpoint 
Primary (Maths+Science)

KHỐI 1-5

Maths
English/ESL
Science
Global Perspectives
ICT Starters

CAMBRIDGE 
LOWER

SECONDARY

Môn học
bắt buộc

Thi
Cambridge Checkpoint 
Lower Secondary
(Maths + Science)

KHỐI 6-8

Maths
English (ESL)

Môn học
bắt buộc

Thi IGCSE (All subjects)

CAMBRIDGE 
UPPER

SECONDARY

KHỐI 9,10

Global Perspectives
Enterprises
Travel and Tourism

Biology
Chemistry
Physics

Môn học
tự chọn

Maths
English (IELTS)

Môn học
bắt buộc

Thi AS Level (A1) 
(All subjects)

AS (A1)

KHỐI 11
Môn học
tự chọn

Global Perspectives
and Research
Economics
Travel and Tourism
Biology
Physics
Chemistry

MathsMôn học
bắt buộc

Thi A Level
(All subjects)

A LEVEL (A2)

KHỐI 12

Môn học
tự chọn A1 subjects choice
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Tại trường Nguyễn Siêu, tiếng Anh không chỉ được xem như là ngôn ngữ thứ hai, là công cụ thiết yếu 
để học tập tốt các môn song ngữ mà còn là hành trang hội nhập giúp học sinh hình thành và phát 
triển những năng lực phẩm chất của một công dân toàn cầu. Chương trình Tiếng Anh của trường 
Nguyễn Siêu là lộ trình đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn của Cambridge English, được xây dựng và thiết 
kế để phù hợp với các tiêu chí và mục tiêu đầu ra ở từng cấp độ và lứa tuổi nhằm phát triển toàn 
diện các kĩ năng tiếng Anh cho người học. Các mục tiêu được chi tiết hoá hàm lượng kiến thức và kĩ 
năng người học cần có qua mỗi năm và xuyên suốt cả ba cấp học từ Tiểu học đến THCS và THPT, khi 
kết thúc từng bậc học, học sinh được đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua các bài thi lấy chứng chỉ 
của Cambridge.

Khung trình độ Tiếng Anh tiêu chuẩn bậc Tiểu học

Khung trình độ Tiếng Anh tiêu chuẩn bậc Trung học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 

Yêu cầu/Chứng chỉ

Chứng chỉ

CI

CI

VI

VI

5CI

THCS
K10-12

213-230

180-192

140-152

200-210

173-179

133-139

193-199

153-159

160-172

120-132

100-119

9.0

6.5-7.5

4.0-4.5

8.0-9.0

6.0-6.5

7.5

4.5-5.0

5.0-6.0

4CI

THCS
K6-9

5NS

4VI

3CI

AS/A
Level

K11-12

2CI

Upper
Secondary

(IGCSE)
K9-10

1CI

Lower
Secondary

(Checkpoin)
K6-8

Interview

KET

NS

IELTSNS

Trình
độ

Trình
độ

Upper
C2

Upper
C2

Lower
C2

Upper
C1

Primary
Checkpoint

CPE

YLE
Flyers

CAE

YLE
Movers

FCE

YLE
Starters

PET

Lower
C1

Upper
B2

Lower
B2

Upper
B1

Lower
B1

Upper
A2

Lower
A2
A2

Khoảng
điểm

A2

A1

Pre A1
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Chương trình Dự bị đại học được thiết kế và phát triển dựa trên yêu cầu và tiêu chuẩn học thuật của 
nhóm 10 trường Đại học, trong đó đứng đầu là trường Đại học Machester (Xếp hạng thứ 27 trên toàn 
thế giới). Ngoài việc cung cấp các kiến thức học thuật, chương trình còn bổ sung các kiến thức liên 
quan đến kỹ năng học tập, văn hoá như một phần thiết yếu trong các môn học. Với sự kết hợp này, 
học sinh có thể dễ dàng tự tin khi bước vào Đại học và hoà nhập với môi trường học tập quốc tế.

Chương trình Dự bị đại học NCUK được Cơ quan chứng nhận văn bằng trực thuộc chính phủ Anh 
Quốc (NARIC UK) và hơn 40 trường đại học của Anh, Úc, NewZealand, Mỹ công nhận chất lượng đầu 
ra ngang bằng với bằng tú tài Cambridge A levels, chứng chỉ tốt nghiệp SSCE (Úc), chứng chỉ Advance 
Placement (Mỹ) và bằng HKSDE (Hong Kong).

NCUK đảm bảo lộ trình nhập học vào hơn 40 trường đại học (trong đó bao gồm các trường đại học 
danh tiếng nằm trong Russell Group, G8) sau khi tốt nghiệp và nhận chứng chỉ chương trình dự bị 
đại học.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NCUK
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Giáo dục STEM tại Nguyễn Siêu

Tại Nguyễn Siêu, chu trình khép kín của giáo dục STEM được đảm bảo thông qua việc thực hiện hiệu 
quả quy trình khoa học và quy trình kỹ thuật. Trong đó, quy trình khoa học luôn được đề cao bởi đây 
là quy trình đào tạo học sinh trở thành các nhà khoa học.

GIÁO DỤC STEM 

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa 
học), Technology (công nghệ), Engineering 
(kĩ thuật), và Maths (toán học). STEM là một 
công cụ đặc biệt để kích thích sự chủ động tìm 
tòi, nghiên cứu và khơi dậy trí sáng tạo của 
học sinh và các thầy cô giáo. STEM là một sân 
chơi khoa học để trao quyền cho học sinh chủ 
động học tập và thoả sức sáng tạo; trao quyền 
cho các thầy cô giáo để đổi mới và phát triển 

các ý tưởng, phương pháp dạy học. STEM là động 
lực thúc đẩy sự phát triển của tư duy sáng tạo và 
nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học.

Chương trình giáo dục STEM được thực hiện
xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với ba cấp độ: Bài 
học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và hoạt 
động nghiên cứu khoa học -  kỹ thuật.

Nhà trường trang bị hai phòng chức năng hiện đại theo chuẩn quốc tế phục vụ cho hoạt động học 
tập, nghiên cứu của thầy và trò:

Phòng STEM 1 bao gồm những thiết bị công nghệ chế tạo. Học sinh có thể tạo ra những sản phẩm 
giáo dục tích hợp STEM từ những vật liệu đơn giản, tái chế bằng máy công cụ (cưa, khoan, cắt, mài...) 
hay chế tạo những mạch vi điện tử, lắp ráp thiết bị thông minh, in sản phẩm trên máy in 3D... Đây 
cũng là không gian chuyên biệt giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo, tư duy thiết kế kĩ thuật, 
chế tạo sản phẩm phục vụ học tập thực hành các bộ môn như Vật lí, Toán, Công nghệ… và các cuộc 
thi liên quan đến kĩ thuật, công nghệ như Khoa học kĩ thuật, Tin học trẻ ...

Phòng thực hành tích hợp STEM 2 trang bị hệ thống thiết bị kết nối qua các cảm biến không dây, sử 
dụng bộ điều khiển cho phép đo và điều khiển chính xác các đối tượng, áp dụng công nghệ IOT, lập 
trình Arduino, trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu Big Data. Trong quá trình thực hành, các cảm biến 
không dây sẽ liên tục cung cấp dữ liệu từ dụng cụ thí nghiệm sang máy tính bảng, điện thoại thông 
minh để phân tích, xử lí thông qua phần mềm đa ngôn ngữ. Đây là không gian lí tưởng và hiện đại 
gắn liền với những hoạt động thực hành, nghiên cứu chuyên sâu hoặc đòi hỏi tính chính xác cao.
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Năm 2014, trường Nguyễn Siêu được Micro-
soft công nhận là trường học điển hình trong 
việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà 
trường luôn đi đầu trong việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các hoạt động, giúp tiết 
kiệm thời gian và tăng cường công tác quản 
lí, giải quyết công việc. Việc trao đổi thông 
tin trong nhà trường luôn được thực hiện qua 
email, lịch, sổ ghi chú, hội họp (thông qua 
các ứng dụng Outlook, Calendar, One Note, 
Teams…) Mỗi giáo viên, nhân viên và học sinh 
đều được cấp 1 tài khoản Office 365 có dạng 
(họ tên/ ID@nguyensieu.edu.vn) trong đó có 
nhiều ứng dụng như Office, Teams, Skype for 
business có thể hỗ trợ việc dạy và học online, 
đặc biệt là ứng dụng lưu trữ OneDrive (có 
dung lượng tới 5TB).

- Hệ thống wifi tốc độ cao phủ sóng toàn 
trường. Mỗi giáo viên, nhân viên và học sinh 
các lớp CI, IG, AS được cấp một tài khoản đăng 
nhập và sử dụng wifi, qua đó, nhà trường dễ 
dàng quản lí băng thông truy cập của người 
dùng, tiết kiệm băng thông để sử dụng trong 
những việc cần ưu tiên.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Lắp đặt 2 phòng hội nghị truyền hình trực 
tuyến hiện đại đối thoại với các đối tác trong 
và ngoài nước (có thể tổ chức họp online với 
số lượng 500 người). Ngoài ra, phòng này còn 
có thể sử dụng làm phòng học trực tuyến. Nhà 
trường cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo 
trực tuyến với cha mẹ học sinh.

- Nhà trường lắp đặt hệ thống camera an ninh 
và trang bị thẻ từ cho 100% cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh. Nhiều tính năng được 
tích hợp trong thẻ như: quản lí thư viện, thang 
máy, điểm danh và các hoạt động khác....

Đặc biệt, từ năm học 2018-2019, dự án Bring 
Your Own Device (BYOD) - chương trình mang 
thiết bị điện tử cá nhân đi học được áp dụng 
trong nhà trường. Cha mẹ học sinh tham khảo 
Qui định về sử dụng thiết bị có trách nhiệm 
(RUP) tại đây.  Với thế mạnh là kĩ năng sử dụng 
công nghệ thông tin, học sinh trường Nguyễn 
Siêu dễ dàng bắt nhịp với các ứng dụng học 
trực tuyến khi cần.
Từ năm học 2020 – 2021, xây dựng trường học 
thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
dạy học và quản lý được xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.
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CHƯƠNG TRÌNH
TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 
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Chương trình Trải nghiệm - hướng nghiệp là chuỗi các hoạt động giáo dục tạo cơ hội cho học sinh 
tiếp cận thực tế, trải nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động 
tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết 
những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, 
chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần 
phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương 
lai.

Tuần định hướng cho học sinh đầu cấp và các hoạt động đầu năm học
Tuần đầu tiên của mỗi năm học tại Trường Nguyễn Siêu là thời điểm học sinh các khối được tham 
gia các hoạt động giáo dục, định hướng về: văn hoá nhà trường, chương trình học tập các bộ môn, 
phương pháp học tập hiệu quả và các dự án trọng tâm của năm học. Các chương trình định hướng 
đầu năm học được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, vừa là sân chơi trí tuệ, truyền cảm hứng cho học sinh 
về các chương trình học tập, vừa là không gian giúp học sinh hoà nhập và gắn kết.

Trải nghiệm môn học
Các hoạt động trải nghiệm bắt buộc theo môn học bao gồm:

● Các hoạt động xây dựng theo đặc trưng môn học và chương trình giáo dục hiện hành: thực hiện 
theo kế hoạch của Tổ chuyên môn.

● Các hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn, xuyên môn, học tập tại di sản…

● Các hoạt động bổ trợ chương trình giáo dục hiện hành được tiến hành trong suốt năm học: Công 
nghệ gia đình, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - nghệ thuật (STEAM), Robotics…

Các hoạt động tự chọn: học sinh lựa chọn hoạt động phù hợp với năng lực, sở thích, áp dụng với các 
môn năng khiếu như TDTT, âm nhạc, mĩ thuật.

Các sự kiện do học sinh tổ chức
●  Hoạt động theo chủ đề tháng trong các ngày/dịp lễ lớn: sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề tháng, Trung 
thu, tri ân thầy cô, Giáng sinh, chuỗi hoạt động F12…

●  Hoạt động Đoàn – Đội, kĩ năng sống, hướng nghiệp…

●  Hoạt động vì cộng đồng: Từ thiện, nhân đạo, lao động công ích…

Dạy học dự án
Dạy học dự án ở Nguyễn Siêu được tổ chức trong môn học hoặc liên môn, xuyên môn ở các lĩnh vực: 
nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng thực tiễn sáng tạo sản phẩm. Học tập qua dự 
án đã góp phần rèn luyện cho học sinh Nguyễn Siêu phát triển kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề 
liên quan đến nội dung học tập và cuộc sống, kĩ năng tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng làm 
việc nhóm, nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm. 
Các kết quả của học sinh được công bố và trưng bày trong các sản phẩm nghiên cứu khoa học, Ngày 
hội STEAM, Ngày hội Ấm áp mùa Xuân và rất nhiều hoạt động khác.

Hoạt động tuần trải nghiệm
Trại Đông: Tuần Dự án STEAM, Tuần trải nghiệm Quân sự.

Trại Hè: Kĩ năng sống, phát triển năng lực và các trại hè quốc tế.
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Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục hướng nghiệp có vai trò quan trọng trong hình thành và phát triển năng lực định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh. Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện lồng ghép xuyên suốt trong 
chương trình học tập bộ môn (Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tiếng Việt, Đạo đức, Công nghệ, Tin học, 
Giáo dục công dân, Nghệ thuật) và chương trình trải nghiệm như: chuỗi chương trình khám phá tính 
cách; các lớp học/khoá học kĩ năng mềm; tham quan, học tập tại các trường đại học trong nước và 
quốc tế; tham quan, trải nghiệm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất; hội chợ hướng 
nghiệp – du học. Các nội dung hướng nghiệp trọng tâm bao gồm: khám phá tính cách, tìm hiểu thế 
giới nghề nghiệp và phát triển các kĩ năng thiết yếu.

Tổ chức và Kinh phí
Nhà trường hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho một số hoạt động diễn ra tại trường. Đối với các hoạt 
động trải nghiệm ngoài nhà trường, các chi phí cho hoạt động cá nhân của học sinh (ăn, ở, vé tham 
quan, đi lại…) do CMHS đóng góp. 

Mỗi tháng một lần, hoạt động trải nghiệm chủ đề tháng được tổ chức vào một ngày thứ Bảy trong 
tháng. Nhà trường sẽ gửi thông báo cụ thể để CMHS hỗ trợ đưa đón con đến trường tham gia các 
hoạt động.
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Trường Nguyễn Siêu tự hào được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tin tưởng giao 
nhiệm vụ chính trị trong việc tổ chức và tham gia các chương trình giao lưu hợp tác quốc tế hàng năm 
như: Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS), Chương trình giao lưu 
thanh niên Nhật Bản – Châu Á về Khoa học, Trại hè học sinh quốc tế Bắc Kinh …

Đồng thời, trường cũng là địa chỉ được Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và môi trường, Vụ 
hợp tác quốc tế Bộ Thương mại… tín nhiệm giới thiệu với Đại sự quán các nước Nhật Bản, Đan Mạch, 
Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Canada, Italia… trong việc trao đổi văn hóa, giáo dục và sẵn sàng hỗ trợ 
học sinh, giáo viên khi cần (xin thị thực, bảo lãnh, xác nhận...). Đặc biệt, trường tham gia nhiều hoạt 
động do Đại sứ quán Đan Mạch và Hội hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch tổ chức nhằm quảng bá hình 
ảnh và thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước như cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em”, “Think 
Green, Think Denmark” …

Đối tác chính
Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh: Trường Nguyễn Siêu là một trong những trường Việt Nam 
đầu tiên nằm trong hệ thống các trường Quốc tế Cambridge, tổ chức dạy và học thành công chương 
trình Giáo dục Quốc tế Cambridge Assessment International Education (CAIE), đồng thời trường cũng 
được công nhận là Trung tâm Khảo thí Ủy quyền của Cambridge Assessment English với mã số VN236 
từ ngày 19/10/2015. Đại học Cambridge hiện là đối tác uy tín và lớn nhất của Nguyễn Siêu với hàng 
nghìn học sinh trong và ngoài trường tham gia các kì thi đánh giá chất lượng và cấp bằng quốc tế của 
Cambridge ngay tại Việt Nam. Hàng năm, Cambridge tổ chức các hội thảo khoa học và khóa tập huấn 
bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên dạy chương trình 
quốc tế. Cambridge cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin hoặc tham gia các hội thảo tư vấn 
dành cho cha mẹ học sinh Nguyễn Siêu.

Đại học Massey, New Zealand: Trường Nguyễn Siêu hợp tác với trường Đại học Massey, New Zea-
land thực hiện chương trình Dự bị đại học (Foundation) từ năm 2018. Chương trình Dự bị đại học New 
Zealand tại Nguyễn Siêu là chương trình chuyển tiếp dành riêng cho học sinh Việt Nam được giảng 
dạy và biên soạn bởi Đại học Massey, có cập nhật phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông tại Việt 
Nam. Hiện đã có hai khóa học sinh đầu tiên hoàn thành chương trình và đang tiếp tục học chuyển tiếp 
ở bậc học cao hơn tại Đại học Massey.

Giao lưu 
Macleans College, New Zealand: Macleans College là trường trung học công lập của New Zealand. 
Trường Nguyễn Siêu trở thành trường kết nghĩa của Macleans College vào năm 2015, mở ra nhiều cơ 
hội cho học sinh và giáo viên giao lưu học tập. Hàng năm, trường Nguyễn Siêu tổ chức chương trình 
du học hè 3 tháng hấp dẫn và bổ ích tại trường Macleans College để học sinh được trải nghiệm như 
một du học sinh thực thụ. Bên cạnh đó, Macleans College còn hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn cho giáo viên, thường xuyên tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm quản lí cho ban lãnh đạo trường 
Nguyễn Siêu.

Chương trình trao đổi học sinh và giáo viên thường niên: Một trong những điểm ưu việt khi học 
tại Nguyễn Siêu là học sinh có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi học sinh quốc tế 
hai chiều với các trường trung học tương đồng trên thế giới như trường Skals Efterskole (Đan Mạch), 
Nykobing Katedralskole (Đan Mạch), Liceo Scientifico G.Galilei (Ý), Incheon Gonghang (Hàn Quốc). Khi 
tham gia chương trình, học sinh được trải nghiệm học tập như người bản xứ tại môi trường quốc tế; 
nâng cao vốn ngoại ngữ; rèn luyện kĩ năng sống tự lập và làm việc nhóm; trải nghiệm cuộc sống của 
du học sinh; tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, đất nước và con người; chuẩn bị hành trang du học 
trong tương lai.
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Chương trình giao lưu khác: Ngoài các chương trình du học ngắn hạn và trao đổi học sinh quốc tế, 
trường còn tổ chức nhiều chương trình đón các đoàn giáo viên và học sinh tham quan, giao lưu trao 
đổi một chiều như: đoàn giáo viên và học sinh Naragakuen - Nhật Bản (thường niên), đoàn giáo viên 
và học sinh trường Kanjanapisek - Thái Lan, đoàn ở tỉnh Fukuoka - Nhật Bản, đoàn giáo viên - sinh viên 
Hàn Quốc, đoàn đại biểu “Trại hè Châu Á – Thái Bình Dương”, đoàn Bộ giáo dục bang Victoria – Úc, 
đoàn 50 Hiệu trưởng Indonesia… và nhiều trường trung học trong nước mong muốn được học hỏi và 
chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình dạy và học chương trình Cambridge tại Nguyễn Siêu.

Trại hè
Trại hè – tiến ra thế giới là hoạt động mang tính giáo dục cao được tổ chức thường niên nhằm tạo ra 
môi trường để học sinh rèn luyện kĩ năng sống, rèn luyện tính tự lập, phát huy tính tự chủ và sáng tạo 
trong học tập, hợp tác làm việc nhóm, rèn luyện sức bền, học cách ra quyết định và trưởng thành. Đặc 
biệt, khi tham gia các trại hè quốc tế, học sinh sẽ có sự phát triển vượt bậc về khả năng ngoại ngữ, 
khả năng thích ứng và xử lí tình huống. Các trại hè được yêu thích như trại hè tham quan - học tập tại 
Singapore, trại hè tham quan - học tập tại tại Los Angeles/ Hawaii - Mĩ… Bằng cách tập thích nghi với 
môi trường quốc tế mới, học sinh sẽ hiểu rõ ưu điểm của bản thân; trau dồi kĩ năng và ý chí; chuẩn bị 
hành trang sẵn sàng cho tương lai.

Thông tin chi tiết về các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế vui lòng liên hệ Văn phòng quốc tế 
tầng 1 nhà E.

Câu lạc bộ 
Trong năm học, ngoài các hoạt động học tập - trải nghiệm theo thời khóa biểu, trường Nguyễn Siêu 
phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường tổ chức các câu lạc bộ ngoài giờ nhằm phát triển 
năng lực toàn diện cho học sinh. Hai loại hình Câu lạc bộ tại trường Nguyễn Siêu:

● CLB tự nguyện do nhà trường quản lí: Gồm CLB phát triển năng khiếu - sở thích và CLB học thuật 
(CMHS đóng góp kinh phí).

● CLB tự quản: Là hình thức CLB do học sinh tổ chức dưới sự giám sát của Cố vấn chuyên môn hoặc 
người Giám hộ/Bảo trợ.
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DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
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Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến
Dạy học trực tuyến là hoạt động dạy học được tổ chức thực hiện trên hệ thống dạy học trực tuyến.
Có ba hình thức tổ chức dạy học trực tuyến:

- Dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tiếp: Giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm 
vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp. 

- Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp ở trường là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một 
phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực 
tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại trường Nguyễn Siêu.  Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự 
học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh 
ở trường. Hình thức dạy học này được áp dụng để học ôn tập, củng cố kiến thức hoặc tạo các cuộc 

thảo luận, trao đổi giải đáp. 

- Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp là hình thức dạy học trực tuyến 
thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế 
dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại Trường Nguyễn Siêu. Các hoạt động của tiến trình dạy 
học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi 
học sinh không thể đến trường do bất khả kháng.

Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
Phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến đồng thời được sử dụng chính thức tại Trường Nguyễn Siêu là 
ứng dụng Microsoft Teams.

Các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến không đồng thời bao gồm các phần mềm ứng dụng trên 
nền tảng Microsoft Office 365 và các phần mềm hỗ trợ khác cho phép học sinh dễ dàng truy cập vào 
nội dung học tập, tự đánh giá và nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; mặt khác 
thuận lợi cho quá trình quản lý, đánh giá và trao đổi giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy 
học trực tuyến.

Tài khoản dạy học trực tuyến: Mỗi học sinh, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được trang 
bị một tài khoản Microsoft. Tài khoản được đồng bộ với hệ thống của email.
Hội thảo, tư vấn, định hướng dành cho giáo viên, cha mẹ học sinh được tổ chức qua Zoom Meeting 
và Webina (300 đến 500 người).

Các nội dung chi tiết về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, vui lòng xem tại Cẩm nang quản lý và 
tổ chức dạy học trực tuyến.
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AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG 
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Thủ tục an ninh khi ra vào trường
Tất cả CMHS có tên trong danh sách người giám hộ của học sinh được phép ra vào trường trong giờ 
đón – trả học sinh.

Để đảm bảo an toàn giao thông, CMHS vui lòng tuân thủ yêu cầu của nhà trường trong việc dừng - đỗ 
xe ngoài cổng trường trong suốt thời gian đón - trả học sinh hoặc làm việc tại trường.

CMHS đến làm việc với trường theo thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 7:45 sáng. Buổi chiều: CMHS 
không vào trường làm việc từ 15:50 đến 16:15 (Trừ trường hợp có giấy mời từ phía nhà trường). CMHS 
hoặc khách đến liên hệ và làm việc tại trường cần xuất trình CMTND/CCCD với nhân viên bảo vệ tại 
phòng thường trực, đeo thẻ khách và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ trong suốt quá 
trình làm việc trong trường. Khi ra về, CMHS/khách trả lại thẻ khách của nhà trường và nhận lại CMT-
ND/CCCD của mình tại phòng thường trực.

Nhận và chuyển đồ của CMHS gửi cho học sinh
CMHS có thể gửi đồ cho học sinh tại phòng thường trực của nhà trường. Những vật dụng cần thiết 
được gửi bao gồm: thuốc uống, thuốc bôi (CMHS ghi rõ tên thuốc, liều lượng, hướng dẫn sử dụng); 
kính đeo; sách vở; quần áo. CMHS cần liên lạc trước với GVCN để hẹn giờ gửi/nhận đồ và kí xác nhận. 
Nhà trường sẽ không tiếp nhận đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các văn hoá phẩm 
đồi truỵ, bạo lực, chất gây cháy nổ. Nhà trường tuyệt đối không nhận phong bì và các hộp bao gói 
không xác định được đồ vật ở bên trong, không nhận tiền bạc và đồ trang sức. Nhà trường có quyền 
từ chối nhận đồ gửi nếu người gửi không chứng minh rõ về nhân thân hoặc chưa xác định được danh 
tính của người gửi đối với người nhận, không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân hoặc quyền giám hộ 
đối với học sinh.

Lớp học
Lớp học là không gian dành riêng cho việc học tập và rèn luyện. Giáo viên và học sinh luôn tuân thủ 
các nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng các đồ dùng một cách an toàn. Không được lưu trữ các chất 
lỏng nguy hiểm, chất nổ, chất dễ cháy trong lớp học. Các chất tẩy rửa phải được lưu trữ và khoá cẩn 
thận. Ngoại trừ thuốc xịt dành cho bệnh nhân hen suyễn, tất cả các loại thuốc đều không được mang 
vào lớp.

CMHS chỉ vào khu vực lớp học trong các trường hợp được mời họp. 

Báo cháy và sơ tán khẩn cấp
Trong trường hợp khẩn cấp, còi báo động sẽ kêu. Cả trường sẽ được sơ tán một cách nhanh chóng 
nhưng có trật tự. Không ai được dừng lại để lấy tài sản. Sơ đồ chỉ dẫn chi tiết các lối thoát hiểm được 
dán trong tất cả các phòng và tất cả mọi người phải nắm rõ sơ đồ này. Hàng năm, trường tổ chức ít 
nhất một cuộc diễn tập thoát hiểm khi có hoả hoạn để thực hành việc sơ tán khẩn cấp.
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BỘ PHẬN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ LIÊN HỆ

TƯ VẤN
HỌC TẬP

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh xây dựng lộ trình học 
tập cá nhân và phát triển các kĩ năng chương trình 
tư vấn học tập từ khối 9 đến khối 12, tăng cường hỗ 
trợ phát triển điểm mạnh riêng của từng học sinh. 
Chương trình Tư vấn học tập sẽ được triển khai theo 
2 phương thức:

● Tổ chức các buổi hội thảo để phát triển các kĩ 
năng học tập liên quan.

● Tư vấn cá nhân.

Học sinh hoặc CMHS có nhu 
cầu tư vấn có thể đăng kí qua 
giáo viên chủ nhiệm hoặc gửi 
thư tới địa chỉ:
SASdep@nguyensieu.edu.vn

TƯ VẤN
TÂM LÝ

Mỗi học sinh ở Nguyễn Siêu được tạo mọi điều kiện 
để không chỉ đạt được thành công trong học tập mà 
còn có một tinh thần ổn định và một trái tim khỏe 
mạnh. Tư vấn tâm lí học đường là một trong những 
hoạt động được xây dựng với mong muốn đồng 
hành và chia sẻ với học sinh trong hành trình không 
ít khó khăn và thách thức này. Bên cạnh đó, hoạt 
động tư vấn tâm lí học đường cũng là một trong 
những nơi để gia đình và nhà trường cùng trao đổi 
những băn khoăn, khúc mắc trong quá trình làm 
cha mẹ, cùng nhau trở thành những “người bạn” 
thật sự của con ở trường và ở nhà.

CMHS có thể đặt lịch hẹn 
trực tiếp với chuyên viên tâm 
lí tại đây, đăng kí với GVCN 
hoặc đăng kí thông qua:
Email:
tamlyhocduong@nguyensieu.edu.vn
Facebook:
Nguyen Sieu Psychology

TƯ VẤN 
HƯỚNG
NGHIỆP

 –
DU HỌC

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp và du học được 
thiết kế nhằm đưa đến cho cha mẹ học sinh và học 
sinh một góc nhìn toàn cảnh về những vấn đề liên 
quan đến lựa chọn nghề nghiệp và du học như:

● Định hướng tương lai nghề nghiệp, lựa chọn con 
đường học tập phù hợp.

● Chất lượng và xếp hạng của các trường (Trung 
học, Cao đẳng, Đại học) tại các quốc gia.

● Xu hướng ngành nghề - thị trường việc làm trong 
thế kỉ XXI.

● Cuộc sống du học và các kĩ năng cần thiết. 

CMHS có thể đăng kí tư vấn 
thông qua GVCN hoặc đăng 
kí trực tiếp thông qua:
Email: 
SASdep@nguyensieu.edu.vn
Facebook:
Nguyen Sieu International

TƯ VẤN 
TUYỂN SINH

Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Trường 
Nguyễn Siêu đăng kí dự tuyển qua hệ thống tuyển 
sinh trực tuyến trên website của nhà trường. CMHS 
và học sinh có thể liên hệ Văn phòng Quốc tế tầng 
1 nhà E để gặp chuyên viên tư vấn trực tiếp hoặc 
tư vấn trực tuyến qua email/Hotline/Fanpage chính 
thức của trường.

Văn phòng trường:
 0243 784 4889
Hotline tuyển sinh:
0965 555 800
Email: 
tuyensinh@nguyensieu.edu.vn
Fanpage:
Trường Nguyễn Siêu
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Bán trú
Học sinh đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng 
tuần, ngày học bắt đầu từ 7:25 sáng và kết thúc 
lúc 15:45 chiều (đối với học sinh Tiểu học)  và 
16:10 chiều (đối với học sinh Trung học). Giờ 
ăn trưa và nghỉ trưa của học sinh Tiểu học từ 
11:15 đến 13:45, học sinh trung học ăn trưa và 
nghỉ trưa từ 12:10 đến 13:30. Tất cả học sinh ăn 
trưa tại nhà ăn và nghỉ trưa tại lớp, nhà trường 
sắp xếp học sinh cùng giới tính ngủ chung một 
phòng có giáo viên quản lí. Mỗi học sinh có 1 
đệm để ngủ. Phòng học được trang bị đủ điều 
hòa, quạt, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa 
đông. Nhà trường có căng tin phục vụ bữa sáng 
cho học sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Dinh dưỡng học đường 
Bếp ăn của nhà trường luôn đảm bảo việc lựa 
chọn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng an toàn, 
thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển 
thể chất của học sinh.

Đơn vị cung cấp thực phẩm: Công ty Hadico - 
Công ty cổ phần Rau sạch Hà Nội. Thực đơn bữa 
ăn trong tuần được công khai trên website của 
trường vào mỗi đầu tuần.

Học sinh ăn trưa tập trung tại nhà ăn của trường. 
Nhà trường luôn sắp xếp giáo viên trực vào các 
giờ ăn của học sinh, coi giờ ăn như một giờ học 
trải nghiệm. Tất cả học sinh ăn trưa tại nhà ăn 
phải tuân thủ.

Những trường hợp học sinh không ăn trưa tại 
trường, CMHS làm đơn xin phép và cam kết học 
sinh đi học đúng giờ buổi chiều (13:30 có mặt ở 
trường). Trong trường hợp học sinh ăn trưa theo 
chế độ bác sĩ qui định, cha mẹ gửi đơn cùng 
giấy tờ xác nhận của bác sĩ, đóng dấu của bệnh 
viện cho GVCN. 

CMHS vui lòng không cho học sinh mua và sử 
dụng các đồ ăn uống ngoài cổng trường trước 
giờ đến trường và sau khi tan trường. Không 
cho học sinh mang đến trường các thực phẩm, 
thức ăn khác không tốt cho sức khỏe. Nghiêm 
cấm học sinh mang đến trường các loại nước 
có ga, có cồn, các thực phẩm trong danh mục 
không được sử dụng theo lứa tuổi.

Mọi thông tin về dinh dưỡng và thực đơn, 
CMHS vui lòng liên hệ Văn phòng trường, số 
điện thoại: 024 3784 4889 (số máy lẻ 0), gặp 
bà Trịnh Thị Hoài Hương.

Nước uống
Học sinh uống nước của Công ty Lavie, mỗi 
tầng học có 2 giá để nước uống, học sinh 
uống nước theo nhu cầu và lấy vào bình nước 
cá nhân của mình trong giờ nghỉ 5 phút hoặc 
giờ ra chơi. Mỗi học sinh đóng 100.000đ tiền 
nước/năm.

Xe ô tô
Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón học 
sinh tại nhà và tại điểm thông qua các công 
ty vận tải. Các xe được trang bị các thiết bị an 
toàn, nhân viên trên các xe được tập huấn về 
việc đón trả học sinh và xử lí các tình huống 
phát sinh.

CMHS chú ý đưa và đón học sinh đúng giờ, 
đúng điểm. Nếu CMHS đến muộn giờ đã định, 
gia đình tự chịu trách nhiệm đưa đón con đến 
trường và về nhà. CMHS cần lưu số điện thoại 
của giáo viên phụ trách xe, lái xe và giáo viên 
chủ nhiệm, đồng thời thông báo số điện thoại 
di động, điện thoại nhà riêng cho giáo viên 
phụ trách xe để liên hệ khi cần thiết.

Khi CMHS muốn dừng sử dụng dịch vụ vận 
chuyển bằng xe ô tô của nhà trường, vui lòng 
làm đơn gửi giáo viên chủ nhiệm có xác nhận 
của giáo viên phụ trách xe.

Tiền đi ô tô của học sinh thu cùng với học phí 
và nộp tương ứng với số tháng nộp học phí.
Mọi thông tin về dịch vụ đưa đón học sinh 
bằng xe ô tô, CMHS vui lòng liên hệ Văn 
phòng trường, số điện thoại: 024 3784 4889 
(số máy lẻ 0), gặp bà Lê Thị Ngọc – Bộ phận 
điều phối xe ô tô.



42 nguyensieu.edu.vn

Đồng phục
Nhà trường phối hợp với các công ty cung cấp 
Nhà trường phối hợp với các công ty cung cấp 
đồng phục cho học sinh:

Đồng phục học sinh: Công ty cổ phần Quốc tế 
thời trang Hải Anh.

Mọi thông tin, ý kiến về đồng phục học sinh, cha 
mẹ học sinh vui lòng liên hệ văn phòng trường, 
số điện thoại: 024 3784 4889 (số máy lẻ 0).
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Cam kết về cung cấp thông tin sức khỏe học sinh
Bên cạnh Khám sức khoẻ định kì mỗi năm học, GVCN sẽ gửi đến CMHS bản cứng Lí lịch sức khoẻ của 
học sinh để điền thông tin và gửi lại nhà trường. Lí lịch sức khoẻ của học sinh và kết quả khám sức 
khoẻ tại trường giúp nhà trường có thể điều chỉnh hoạt động học tập, chăm sóc hàng ngày cho phù 
hợp đối với từng học sinh.

CMHS cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe của học sinh, hoặc 
những nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho con, đồng thời thông báo kịp thời cho nhà trường khi có bất kì 
thay đổi nào đối với các thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp không đủ không chính xác hoặc không 
cập nhật kịp thời những thay đổi mới về tình trạng sức khỏe của học sinh có thể dẫn đến việc nhà 
trường có quyền từ chối nhận hoặc yêu cầu học sinh thôi học (nếu sự việc nằm ngoài khả năng kiểm 
soát của nhà trường).

Khám sức khỏe định kì
Học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần/năm theo thông tư liên bộ hướng dẫn khám sức 
khỏe của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nhà trường sẽ thông báo tới CMHS bằng văn bản, kèm hồ sơ y tế (nếu có) về các trường hợp có vấn 
đề sức khỏe, dị ứng, động kinh, hay cần quan tâm đặc biệt…

Cán bộ y tế của trường sẽ hỗ trợ học sinh khi có vấn đề về sức khỏe hoặc khi bị thương trong khi học 
tại trường. Nhà trường sẽ thông báo với CMHS khi học sinh có vấn đề về sức khỏe và được chăm sóc 
tại Phòng Y tế. Đối với những học sinh bị ốm không thể tiếp tục buổi học/ngày học, nhà trường sẽ liên 
lạc với CMHS để tới trường đón con.

Tai nạn ốm đau và cấp cứu y khoa

Bao gồm: Đau đầu, ho, sốt dưới 39 độ C, vết thương đơn giản, chảy máu 
cam… và các ốm đau tai nạn khác không gây hậu quả nghiêm trọng tới 
sức khoẻ người bệnh.

Bao gồm (nhưng không giới hạn): Sốt cao trên 39 độ C, khó thở, tai nạn 
gây chảy máu nhiều, hạn chế vận động nhưng còn tỉnh táo, bỏng độ III, 
hóc dị vật còn thở được, ngộ độc, gãy xương, dị ứng không kèm theo biểu 
hiện kích thích, khó thở, tím tái… 

Tai nạn, ốm đau
nặng

Tai nạn, ốm đau nhẹ

Bao gồm (nhưng không giới hạn): bệnh tim, hen tái phát gây ngừng thở, 
bỏng độ IV, V, vết thương đứt động mạch, hóc dị vật kèm theo biểu hiện 
vật vã, tím tái, ngừng thở, ngừng tim, đuối nước đã bất tỉnh, ngừng hô 
hấp,…

Tai nạn, ốm đau
nghiêm trọng

Đối với tai nạn ốm đau nhẹ: Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo cho cha mẹ. Cán bộ y tế trao đổi 
tình trạng của học sinh với CMHS, cách xử lí y tế đã thực hiện và lấy ý kiến CMHS về việc tiếp tục chăm 
sóc học sinh tại trường hay tới đón con về nghỉ ngơi.

Đối với tai nạn ốm đau nặng, nghiêm trọng: Sau khi thu thập thông tin sự việc và xác định nhanh 
nguyên nhân tai nạn, Ban giám hiệu gọi điện thoại thông báo tình hình cho CMHS; cán bộ y tế tư vấn 
cho CMHS lựa chọn bệnh viện sẽ chuyển học sinh tới cấp cứu (bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện có 
chuyên khoa phù hợp nhất) và yêu cầu CMHS có mặt tại bệnh viện sớm nhất. CMHS là người ra quyết 
định cuối cùng về việc lựa chọn bệnh viện.
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Cam kết về xử lí tình huống khẩn cấp
CMHS ủy quyền cho Nhà trường trong trường hợp học sinh có vấn đề bất thường về sức khoẻ, nhà 
trường sẽ thông báo cho CMHS biết để phối hợp giải quyết. Nếu không liên hệ được với CMHS, nhà 
trường tìm biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết kịp thời. Tất cả chi phí điều trị cho học sinh trong 
tình trạng khẩn cấp sẽ được CMHS thanh toán theo chứng từ do nhà trường hoặc bệnh viện nơi được 
chuyển đến cung cấp. 

Nhà trường không chịu trách nhiệm với những trường hợp học sinh có vấn đề về sức khoẻ nhưng 
CMHS cố tình che giấu.

Bệnh truyền nhiễm
Khi học sinh bị cảm, cúm hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm: thủy đậu, sởi, quai bị, viêm gan truyền 
nhiễm, đau mắt đỏ, tay, chân miệng, ghẻ, chốc lở…, sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường, CMHS 
cho con ở nhà chăm sóc và kịp thời đưa con đi khám bệnh. Học sinh chỉ đến trường học khi sức khỏe 
đã được đảm bảo bình thường. 

Học sinh bị nôn mửa hoặc tiêu chảy cần nghỉ ở nhà trong 48 giờ sau lần cuối phát bệnh. Nếu nhiệt độ 
cơ thể cao trên 37.5 độ C, học sinh phải ở nhà ít nhất trong 24 tiếng.

Đăng kí sử dụng thuốc tại trường 
Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc, tránh ngộ độc thuốc cũng như các phản ứng 
phụ gây ra do sử dụng thuốc không đúng cách, CMHS lưu ý một số qui định trong việc sử dụng thuốc 
và chăm sóc sức khoẻ học sinh tại trường như sau:

● Các loại thuốc CMHS gửi cho học sinh uống tại trường cần có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định. Nhà 
trường từ chối nhận thuốc nếu thuốc không có đơn bác sĩ đi kèm, không có nhãn mác, hạn sử dụng, 
nơi sản xuất (bao gồm cả trường hợp thuốc có đơn của bác sĩ nhưng không có nhãn mác, hạn sử 
dụng, nơi sản xuất). Nhà trường không nhận gửi các loại thuốc bổ và thực phẩm chức năng (trừ trường 
hợp có chỉ định của bác sĩ).

● Với các loại thuốc không cần đơn chỉ định của bác sĩ, nhà trường chỉ nhận các loại thuốc siro điều trị 
triệu chứng của bệnh, nước muối nhỏ mũi, oresol. Khi học sinh có dấu hiệu sốt cao, bệnh nặng, bệnh 
lây nhiễm, đề nghị CMHS cho con đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, chăm sóc tại gia đình và 
thông báo cho nhà trường về tình trạng bệnh của học sinh.

●  Các loại thuốc viên, thuốc gói dạng bột cần còn nguyên bao gói bảo vệ, nhà trường không nhận 
thuốc viên, gói dùng dở và cũng hủy thuốc viên, gói còn dở của học sinh (nếu còn) sau khi kết thúc 
thời gian điều trị.

●  CMHS có nhu cầu gửi thuốc cho con uống giữa buổi học cần gặp trực tiếp cán bộ y tế để được 
hướng dẫn. CMHS bàn giao thuốc trực tiếp cho cán bộ y tế trực tại Phòng y tế trường. Nếu học sinh 
sử dụng dịch vụ đón trả bằng xe ô tô đưa đón của trường thì CMHS cần có Đơn đề nghị gửi thuốc rõ 
ràng để chuyển lại cho cán bộ y tế của nhà trường dưới sự giám sát trực tiếp từ GVCN.

●  CMHS chịu trách nhiệm nếu cho con mang thuốc đến trường và tự ý sử dụng mà không thông qua 
Phòng y tế của trường.

Mọi thắc mắc liên quan đến sức khoẻ học đường, cha mẹ học sinh vui lòng liên hệ email:
suckhoehocduong@nguyensieu.edu.vn.
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Chính sách về bảo vệ các thành viên khỏi tác hại của ô nhiễm không khí
Bên Từ năm học 2020 – 2021, nhà trường ban hành Chính sách về bảo vệ các thành viên khỏi tác hại 
của ô nhiễm không khí. Các lớp học được trang bị máy lọc không khí và lắp đặt thêm màng lọc HEPA 
ở điều hoà nhiệt độ. Mặt khác, các lớp học, hoạt động giáo dục được điều chỉnh theo mức độ ảnh 
hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ con người được quy định bởi Tổng cục Môi trường 
trong quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Các chính sách và điều chỉnh cụ thể được nêu trong bảng dưới đây:

AQI
Mức độ
ô nhiễm

không khí

Ảnh hưởng
đối với sức khoẻ

Chính sách
của nhà trường

A
0 

- 5
0

Tốt Chất lượng không khí tốt,
không ảnh hưởng tới sức khoẻ

Các hoạt động ngoài trời của toàn trường
diễn ra bình thường.

51
 - 

10
0

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức
chấp nhận được, đối với
những người nhạy cảm
(người già, trẻ em, người mắc
các bệnh hô hấp, tim mạch…)
có thể chịu những tác động
nhất định tới sức khoẻ

Nhóm người bình thường: Các hoạt động ngoài trời 
diễn ra bình thường.

Nhóm người nhạy cảm: Có thể hoạt động ngoài trời 
nhưng nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở.

10
1 

- 1
50

Kém

Những người nhạy cảm gặp 
phải các vấn đề về sức khoẻ, 
những người bình thường ít 
ảnh hưởng.

Nhóm người bình thường: Những người có triệu 
chứng đau mắt, ho hoặc đau họng được cân nhắc 
giảm thời gian hoạt động ngoài trời.
Giảm các hoạt động tập thể dục kéo dài ngoài trời đối 
với học sinh.

Nhóm người nhạy cảm: Giảm thời gian hoạt động 
ngoài trời và các hoạt động vận động mạnh.
Người mắc bệnh hen suyễn cần sử dụng thuốc thường 
xuyên hơn.

Lớp học: Khuyến nghị đóng cửa sổ và bật máy lọc 
không khí.

15
1 

– 
20

0

Xấu

Những người bình thường bắt 
đầu có các ảnh hưởng tới sức 
khoẻ, nhóm người nhạy cảm 
có thể gặp những vấn đề sức 
khoẻ nghiêm trọng hơn.

Nhóm người bình thường: Giảm các hoạt động mạnh 
khi ở ngoài trời, tăng thời gian hoạt động trong nhà.
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 3: toàn bộ hoạt động học tập 
diễn ra trong nhà, không tổ chức các hoạt động/lớp 
học ngoài trời. 
Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5: các hoạt động/lớp học 
ngoài trời kéo dài không quá 30 phút.
Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12: giảm thời gian hoạt động 
ngoài trời và các hoạt động vận động mạnh.

Giáo viên: giáo viên hoạt động ngoài trời được giảm 
thiểu đối đa vận động mạnh trong thời gian dài.
Nhóm người nhạy cảm: Khuyến nghị không tham gia 
các hoạt động ngoài trời và các hoạt động vận động 
mạnh. Nếu cần thiết phải ra ngoài thì nên đeo khẩu 
trang đạt tiêu chuẩn.

Lớp học: Bắt buộc đóng cửa sổ, bật máy lọc không khí 

và lọc khí CO2 thường xuyên.
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AQI
Mức độ
ô nhiễm

không khí

Ảnh hưởng
đối với sức khoẻ

Chính sách
của nhà trường

20
1 

- 3
00

Rất xấu
Cảnh báo ảnh hưởng tới sức 
khoẻ: toàn bộ dân số bị ảnh 
hưởng tới sức khoẻ nghiêm 
trọng hơn.

Hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và hoạt động 
vận động mạnh.
Toàn bộ hoạt động/lớp học ngoài trời của học sinh 
được chuyển vào trong nhà.
Nếu cần thiết phải ra ngoài thì nên đeo khẩu trang đạt 
tiêu chuẩn.

Lớp học: Bắt buộc đóng cửa sổ, bật máy lọc không khí 
và lọc khí CO2 thường xuyên.

30
1 

- 5
00

Nguy hại
Cảnh báo khẩn cấp về sức 
khoẻ: Sức khoẻ của toàn bộ 
dân số có thể bị ảnh hưởng tới 
mức nghiêm trọng.

Toàn bộ hoạt động/lớp học ngoài trời của học sinh 
được chuyển vào trong nhà. Các hoạt động ngoại 
khoá và thể thao được huỷ bỏ hoặc chuyển đổi tối đa.
Những người cần thiết phải hoạt động thể chất ngoài 
trời phải đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Lớp học: Bắt buộc đóng tất cửa sổ và cửa ra vào, bật 
máy lọc không khí và lọc khí CO2 thường xuyên.
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Chính sách ưu đãi và miễn giảm
● Giảm 5% học phí đối với trường hợp nộp học phí 1 lần cho cả năm học và nộp vào đầu năm học. 

● Giảm 2% học phí đối với trường hợp nộp học phí 2 lần/năm học (Lần 1: đầu năm học; Lần 2: cuối học kỳ I).

● Giảm 10% học phí cho các học sinh có anh hoặc chị là con đẻ có cùng cha mẹ hiện đang theo học tại
trường trong cùng một năm học. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho người em (nếu có từ 03 con trở lên theo
học tại trường trong cùng một năm học, được giảm tối đa cho 02 người em).

● Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước theo
mức học phí của các trường công lập.

● Học sinh Nguyễn Siêu chuyển cấp nội bộ được giảm 50% phí nhập học.

Thời hạn nộp và phương thức thanh toán
• Học sinh đóng học phí làm 4 lần/năm học:

• CMHS nộp chậm học phí so với thời gian quy định sẽ nhận thông báo nộp chậm. Sau ba lần liên tiếp 
nhận thông báo, CMHS vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí, học sinh phải tạm dừng học tập vào bất 
kỳ thời điểm nào trong năm học.

• CMHS nộp tiền mặt, quẹt thẻ tại phòng tài vụ của nhà trường hoặc chuyển khoản.

Xin ngừng học và hoàn thành nghĩa vụ nộp phí
CMHS có trách nhiệm làm đơn xin nghỉ học, chuyển trường cho học sinh và nộp cho BGH nhà trường tối
thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

Với những trường hợp học sinh chuyển trường các khoản phí sẽ được quyết toán (làm tròn theo tháng) 
tính đến thời điểm học sinh nhận quyết định chính thức của nhà trường. 

Dừng dịch vụ
Nhà trường có quyền dừng việc cung cấp dịch vụ cho học sinh trong trường hợp CMHS không thực hiện
theo các chính sách của trường hoặc có những quan điểm giáo dục khác với nhà trường. Trong trường hợp đó, 
CMHS sẽ được thông báo trước một tháng.  

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, CMHS có thể liên hệ với phòng tài vụ, Ms. Vũ Thị Hồng Hải, số điện thoại
: 02437844889, máy lẻ 114.

Các khoản thu
Học phí Thu theo từng mô hình đào tạo.

Thu một lần cho một cấp học đối với học sinh mới và học sinh đầu cấp.

Không hoàn trả đối với học sinh chuyển trường trong năm học.

Thu theo mô hình đào tạo, một năm một lần đối với tất cả học sinh.

Không hoàn trả đối với học sinh chuyển trường trong năm học.

Thu theo mô hình đào tạo khi học sinh nhập học vào trường.

Không hoàn trả đối với học sinh chuyển trường trong năm học.

Phí nhập học

Phí CSVC

Phí bảo lãnh
chương trình học

Đầu năm học Từ 15/08-10/09/2021

Từ 15/10-10/11/2021 

Từ 15/12-10/01/2022

Từ 15/02-10/03/2022 

 Giữa học kì một

Đầu học kì hai

Giữa học kì hai
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