
 

 

Kính gửi: Cha mẹ học sinh Trường Nguyễn Siêu 

Căn cứ Thông báo số 54-2122/TB-HĐQT ngày 12/8/2021 của Hội đồng Quản trị 

(HĐQT) Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Siêu (trường Nguyễn Siêu), Ban lãnh đạo 

nhà trường gửi tới quý cha mẹ học sinh (CMHS) một số thông tin về vấn đề tài chính năm học 

2021 - 2022 như sau: 

I. Về điều chỉnh thời gian, phương thức nộp học phí do dịch Covid-19 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Công điện số 18/CĐ-UBND 

ngày 06/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 24/7/2021 đến ngày 23/8/2021, thời gian 

và phương thức nộp học phí năm học 2021 – 2022 được điều chỉnh như sau: 

1. Thời gian hưởng ưu đãi 5% khi nộp học phí cả năm học; 2% khi nộp học phí Học kỳ 

I kéo dài thêm một tháng so với quy định trước, cụ thể là: từ 15/7/2021 đến 10/9/2021.  

2. Trong thời gian học tập trực tuyến, CMHS không bắt buộc nộp tiền ăn và tiền đi xe 

ô tô;  trường hợp CMHS đã nộp (tiền ăn và tiền đi xe ô tô), nhà trường sẽ quyết toán theo quy 

định vào cuối Học kỳ I và cuối năm học. Khi học sinh tới trường học trực tiếp, CMHS nộp bổ 

sung tiền ăn và tiền đi xe ô tô (nếu có).  

3. Bộ phận Tài vụ sẽ gửi thông tin chi tiết các khoản thu năm học 2021 - 2022 của từng 

học sinh tới Email của CMHS trước ngày 31/08/2021 (trừ những trường hợp đã nộp học phí 

hoặc đã hoàn thành nhập học đầu cấp, đầu chương trình hay bổ sung vào các lớp). 

4. Phương thức thanh toán: 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bộ phận Tài vụ của Trường chỉ nhận đóng 

học phí bằng hình thức chuyển khoản. Sau thời gian giãn cách xã hội, CMHS có thể chuyển 

khoản hoặc nộp tiền mặt hay sử dụng thẻ ngân hàng tại phòng Tài vụ nhà trường, từ thứ Hai 

đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần (trong giờ hành chính). 

5. Thông tin chuyển khoản: 

* Học sinh cấp Tiểu học:  

Đơn vị hưởng: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu 

Số tài khoản: 1012345236 

Ngân hàng: Vietcombank - Sở giao dịch 

* Học sinh cấp THCS và THPT: 

Đơn vị hưởng: Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu 

Số tài khoản: 1010236236 

Ngân hàng: Vietcombank - Sở giao dịch 

 



 

 

6. Liên hệ với bộ phận Tài vụ: 

Điện thoại: 0243 7844 889 (máy lẻ 114) hoặc 0243 7847 433 

Email: taichinh@nguyensieu.edu.vn 

Mục LIÊN HỆ trên cổng thông tin điện tử của trường www.nguyensieu.edu.vn 

II. Về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu thực hiện chương trình giáo dục nhà 

trường bao gồm Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) ban hành và Chương trình quốc tế Cambridge. Học phí của Trường Nguyễn Siêu 

được thu theo mô hình học tập và tính bằng thời gian thực học dựa trên quy định về khung 

kế hoạch thời gian năm học của Bộ GDĐT ban hành hàng năm và quỹ thời gian tăng thêm 

dành cho các trường tư thục theo Điều 4, Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học, trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.  

Như vậy, khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của nhà trường bao gồm: 35 

tuần thực học theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; bổ sung từ 1 đến 4 tuần (theo quy 

định tại Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT) để thực hiện các hoạt động tư vấn, định hướng và 

hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, củng cố kĩ năng và kiến thức cho học sinh. Lịch học 

chính thức, lịch tổ chức các hoạt động, sự kiện và lịch nghỉ lễ của từng năm được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của trường. Nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo tới CMHS. 

Trong điều kiện bình thường, các hoạt động trong chương trình giáo dục của nhà trường 

được tiến hành trực tiếp. Trong dạy học trực tiếp, nhà trường tăng cường kết hợp dạy học trực 

tuyến để hỗ trợ cho dạy học trực tiếp, đặc biệt trong giai đoạn học sinh ôn tập cho các kì thi. 

Tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh phức tạp học sinh không thể đến học trực tiếp ở trường 

được, căn cứ Khoản 1, Điều 3 và Khoản 4, Điều 5 của Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong 

cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; trong thời gian học sinh không thể 

đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng, Hiệu trưởng nhà trường có quyền quyết định sử 

dụng hình thức tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp để đảm bảo hoàn thành 

đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông. Việc tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực 

tiếp vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả như dạy học trực tiếp ở trường. Trong dạy học trực 
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tuyến các thầy cô giáo vẫn duy trì các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện như khi 

học tập trực tiếp: nhóm lớn (cả khối), nhóm nhỡ (lớp), nhóm nhỏ (4-6 học sinh), cặp đôi và 

hướng dẫn tự học cho hoạt động cá nhân. Các thầy cô giáo cũng linh hoạt sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực khác nhau để phù hợp nhất với tình hình thực tế.  

Trong mục V của văn bản Quy định Tài chính năm học 2021 - 2022 được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của trường đã quy định rất rõ về học phí và các khoản thu đối với hình 

thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp. 

Như vậy, trường Nguyễn Siêu chỉ có một hình thức học phí/chương trình giáo dục 

nhà trường/năm học. Học phí chỉ được điều chỉnh khi không thực hiện được đầy đủ kế 

hoạch Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT và Chương trình Cambridge. Việc 

điều chỉnh mức thu học phí/năm học theo các khối, mô hình lớp dựa trên tình hình thực tế 

(nếu có) sẽ được thanh quyết toán vào cuối năm học. Đây cũng là phương thức nhà trường 

đã áp dụng trong năm học 2020 - 2021 vừa qua và nhận được sự đồng thuận của CMHS. 

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 của năm học này, nhà trường mong nhận được sự 

thấu hiểu, chia sẻ, ủng hộ của CMHS để thầy và trò tận dụng “thời gian vàng”, không phân 

biệt học tập trực tuyến hay trực tiếp, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống để hoàn thành tốt 

chương trình năm học, đạt được những mục tiêu đặt ra, hoàn thành được các bài kiểm tra 

thường xuyên, kiểm tra định kì và các kì thi đúng thời gian quy định của cả hai chương trình.  

Kính mong quý cha mẹ học sinh tạo điều kiện để các con không phải học bù dẫn tới kéo 

dài thời gian học tập, giúp các con học sinh có thời gian nghỉ ngơi và tham gia hoạt động khác 

sau giờ học cũng như sẽ có một mùa hè 2022 trọn vẹn.  

 

Trân trọng cảm ơn! 

Hiệu trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thuý  
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