
STT Tên phí Áp dụng Số tiền (VNĐ) Cách thức nộp Ghi chú

1 Tiền nhập học
Học sinh mới vào 

trường
4.000.000                  1 lần/cấp học

Thu khi nhập học; Không hoàn trả trong mọi 

trường hợp

2 Tiền hỗ trợ nâng cấp CSVC HS toàn trường 3.000.000                  1 lần/năm học
Thu khi nhập học; Không hoàn trả trong mọi 

trường hợp

3 Tiền học phí HS toàn trường 85.000.000                

4 lần/năm học;

Số tiền/lần: 

21.250.000đ

Lần 1: 15/08-10/09/2021

Lần 2: 15/10-10/11/2021

Lần 3: 15/12-10/01/2022

Lần 4: 15/02-10/03/2022

4 Tiền cam kết bảo lãnh
Học sinh mới vào 

trường
20.000.000                Thu khi nhập học

Hoàn trả vào học phí từ tháng 01/2022; 

Không hoàn trả khi HS chuyển trường trong 

năm học

5 Tiền ô tô
Tùy theo từng điểm, 

loại hình

Thu cùng học phí, 

theo phương thức nộp 

học phí

6 Tiền ăn
 11.000.000đ/năm

(50.000đ/ngày) 

Thu cùng học phí, 

theo phương thức nộp 

học phí

Tính theo số ngày ăn thực tế trong tháng; 

Quyết toán 2 lần/năm (cuối HKI và cuối năm 

học)

CÁC KHOẢN NHÀ TRƯỜNG THU VÀ THU HỘ NĂM HỌC 2021-2022

(Theo Điều 2 của Quy định Nhập học)

CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC:

CÁC KHOẢN THU HỘ - CHI HỘ:

LỚP 6CI



7 Tiền đồng phục

8 Phí bảo hiểm y tế

9

Phí tham gia các kỳ thi (Quận, 

Thành phố, Quốc gia, Quốc tế, 

Cambridge…)

10

 Phí tham gia các hoạt động 

trải nghiệm, tham quan, giao 

lưu học tập với các trường 

trong và ngoài nước…

11 Phí học liệu, hoạt động dự án

* PHƯƠNG THỨC NỘP:

• Bằng tiền mặt, thẻ ATM hoặc thẻ thanh toán quốc tế tại phòng tài vụ nhà trường;

• Chuyển khoản, thông tin chuyển khoản như sau:

Đơn vị hưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu

Số tài khoản 1010236236

Ngân hàng Vietcombank - Sở giao dịch

- Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh, lớp, nộp tiền lần/năm, nộp khoản tiền…

- Nhà trường không chịu trách nhiệm với việc CMHS không ghi rõ hoặc ghi sai các thông tin khi chuyển tiền.

- Phí chuyển khoản do người nộp trả.

Theo quy định cho từng hoạt động cụ thể.

Theo giá của Công ty may do GVCN thu và trả cho Công ty may.

Theo quy định của cơ quan bảo hiểm.

Theo quy định của từng kỳ thi.

Các học sinh học hệ IG, AS bắt buộc tham gia các kỳ thi do Cambridge tổ chức.

Theo quy định cho từng hoạt động cụ thể.


