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BIỂU PHÍ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020
I.

KHOẢN THU BẮT BUỘC
Nội dung

TT

Đơn
vị

TỔNG
1

Xét tuyển

2

Chi phí nhập học

3

-

-

Lần

Số tiền năm học 2019-2020 (VNĐ)
Tiểu học

THCS

50.300.000

39.800.000

43.400.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

8.900.000

9.700.000

10.300.000

THPT

Nhập học

Lần

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Đồng phục

Năm

2.100.000

2.400.000

2.500.000

Sách vở,học liệu

Năm

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Cơ sở vật chất, đồ dùng

Năm

2.300.000

2.300.000

2.300.000

Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe

Năm

1.000.000

1.000.000

1.000.000

40.400.000

29.100.000

32.100.000

Học phí
Sinh hoạt ngoại khóa

Năm

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Học phí

Năm

23.000.000

26.000.000

29.000.000

Bán trú

Năm

15.400.000

1.100.000

1.100.000

Chi phí bán trú đối với học sinh tiểu học đã bao gồm toàn bộ các bữa ăn trong ngày;
đối với học sinh THCS, THPT chỉ có 01 bữa ăn trưa là dịch vụ tự chọn sẽ được tính
thêm khi phụ huynh lựa chọn ăn tại trường; Cụ thể:
o Học sinh tiểu học bao gồm ăn nhẹ buổi sáng, bữa trưa, bữa phụ buổi chiều
(chi phí này đã bao gồm cả phí đóng thêm chương trình sữa học đường);
o Học sinh THCS, THPT chỉ gồm chi phí bữa phụ xế chiều.
Chi phí xét tuyển không được hoàn lại;
Bảo hiểm y tế bao gồm chi phí khám sức khỏe toàn diện hàng năm, bảo hiểm y tế
và bảo hiểm thân thể;
Học phí được áp dụng trong toàn bộ thời gian học của từng cấp học là không thay
đổi trừ trường hợp lạm phát hoặc lương cơ bản tăng trên 25% so với năm 2019; Các

học sinh nhập học năm 2018 vẫn giữ nguyên các mức thu không áp dụng mức học
phí của thông báo này;
Học phí chương trình học bao gồm:
o Tối thiểu 07 tiết học tiếng Anh/tuần, trong đó: 05 tiết học tiếng Anh với giáo

-

viên Việt Nam; 02 tiết tiếng Anh giao tiếp thông qua hoạt động giao tiếp, thể
thao, dự án, nghệ thuật với Giáo viên bản ngữ;
o Học phí bao gồm mọi chi phí cho các môn thể thao được học với GV chuyên
biệt ngay trong khuôn viên của trường, ba gồm: bơi lội (bể bơi ngoài trời),
bóng rổ (sân tập ngoài trời), bóng đá, cầu lông, võ thuật.
o Học phí bao gồm lệ phí cho các CLB và dự án, giờ học thực hành: làm vườn,
nấu ăn, nghiên cứu khoa học, mỹ thuật, học tập…
Các CLB nâng cao và CLB chuyên biệt có thu phí do học sinh lựa chọn tham
gia tự nguyện không bao gồm trong học phí: Tài chính, Yoga nâng cao…
Chương trình giáo dục tuân thủ theo chương trình của Bộ giáo dục được thực hiện

-

theo lối đơn giản, sáng tạo giảm thiểu áp lực học tập giúp cho học sinh tiếp thu kiến
thức cơ bản nhẹ nhàng, vui vẻ.
II.

KHOẢN THU DỊCH VỤ TỰ CHỌN
Nội dung

TT
1

Đăng ký chỗ nghỉ trưa

Số tiền (VNĐ)
2.000.000

+ Mua chăn ga gối, ruột gối

Lần

1.500.000

+ Chi phí giặt là

Kỳ

500.000

Ngày

40.000

+ Quản lý và phí phòng nội trú

Ngày

150.000

+ Ăn 02 bữa chính, nước uống

Ngày

75.000

+ Vỏ chăn ga gối và chăn bông

Lần

1.500.000

+ Dưới 5 km

Tháng

1.000.000

+ Từ 5 đến 10 km

Tháng

1.500.000

+ Từ 11 – 20 km

Tháng

1.800.000

+ Đón tại nhà

Tháng

2.500.000

2

Ăn trưa THCS, THPT

2

Nội trú

3

Đơn vị

Xe đưa đón

Ghi chú:
-

Các khoản chi phí dịch vụ có thể thay đổi khi đơn giá chi phí đầu vào có biến động
trên 25%; khi thay đổi chi phí nhà trường sẽ thông báo tới quý Phụ huynh và học
sinh trước tối thiểu 01 tháng;

-

Dịch vụ nội trú áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần không bao gồm lễ, tết; trường
hợp học sinh ở lại thứ 7 và chủ nhật hoặc các ngày lễ tính phí 400.000 đồng/ngày;
Học sinh nội trú được cung cấp 02 bữa (bữa trưa và bữa phụ tính như học sinh bình
thường); các học sinh ngủ tại phòng nội trú khép kín được trang bị điều hòa 2 chiều
với đầy đủ chăn ga gối đệm.

-

Học sinh Tiểu học hệ bán trú ăn 03 bữa tại trường và ngủ tại phòng ngủ của trường
vào buổi trưa (nhà trường chỉ tuyển học sinh bán trú);
Học sinh từ THCS nếu có nhu cầu đăng ký chỗ ngủ tại trường sẽ phải đăng ký sớm
do số lượng chỗ có hạn và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định sử dụng phòng ngủ;
nếu vi phạm học sinh sẽ bị tạm dừng dịch vụ; Để đăng ký dịch vụ học sinh phải
mua:
o Chăn ga gối nhà trường cấp 1 lần là sở hữu của học sinh cho tới khi cần mua
mới; hàng tháng nhà trường sẽ giặt vỏ chăn, ga, gối 01 lần;
o Phí giặt chăn ga gối 100.000 đồng/tháng tính theo học kỳ 5 tháng tương
đương 500.000 đồng/học kỳl
Học sinh không đăng ký phòng ngủ trưa có thể nghỉ tại lớp học hoặc tại thư viện
hoặc chơi tự do;

-

Dịch vụ xe buýt: Học sinh sử dụng dịch vụ cần đăng ký trước để nhà trường sắp
xếp và thông báo khi nhập học;

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

-

Ưu đãi giảm học phí
TT

Mức giảm học
phí (%)

1

5

Học sinh đăng ký nhập học và đóng tiền trước
30.6.2019

2

Giảm thêm 10

 Nhóm học sinh 05 đến 06 học sinh
 Học sinh có anh chị em ruột đang học cùng tại

Điều kiện áp dụng

trường PTLC Lý Công Uẩn hoặc HUBT;

 Con ruột giáo viên thỉnh giảng tham gia dạy từ 06
tiết/tuần trở lên tại trường Lý Công Uẩn;

3

12

Nhóm học sinh từ 7 đến 9 học sinh

15

Nhóm học sinh từ 10 học sinh trở lên

30

Con hoặc anh chị em ruột cán bộ nhân viên hệ thống
công ty Media, cán bộ giáo viên nhà trường;
Đối tượng: Hợp đồng lao động chính thức thời hạn trên
1 năm và chỉ áp dụng trong thời gian làm việc tại hệ
thống công ty và áp dụng trong thời gian Hiệu lực của
Hợp đồng;

-

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 nhập học mới năm học 2019-2020 được giảm học phí
các môn học theo chương trình phổ thông quốc gia nếu thi đầu vào đạt điểm trung
bình từ 7 trở lên, cụ thể:
Năm học

Mức giảm (VNĐ)
Tiểu học

THCS

Học kỳ 1 – (2019 – 2020)

5.000.000

6.000.000

Học kỳ 1 – (2020 – 2021)

6.000.000

7.000.000

Ghi chú:
-

Ưu đãi chỉ áp dụng với việc giảm học phí không áp dụng cho các khoản phí khác.
Chương trình không áp dụng cho các học sinh nhập học năm 2018 – 2019
Mỗi học sinh chỉ được lựa chọn 01 chương trình ưu đãi học phí tại 1 thời điểm trừ
trường hợp nhập học theo nhóm được giảm thêm theo tỷ lệ nhóm đăng ký.
Điều kiện áp dụng với nhóm học sinh: Nhóm học sinh cần phải đăng ký nhóm khi
nhập học, cùng nhập học 1 thời điểm và đóng tiền một lần sẽ được giảm tổng số
tiền học phí đóng theo tỷ lệ %; Trường hợp không nộp học phí đủ toàn bộ cả nhóm
sẽ không được hưởng ưu đãi; Học phí theo nhóm chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên;

IV. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

-

Đối tượng xét học bổng: Học sinh cấp 3
Điều kiện xét học bổng:
+ Học sinh có điểm tổng kết trung bình các môn trên 8,0
+ Không có môn học nào có điểm tổng kết dưới 6,5
+ Học sinh không bị các mức kỉ luật từ loại 3 trong kỳ xét học bổng.

+ Học bổng được xét từ mức cao nhất của từng khối căn cứ vào kết quả trung bình
-

học kỳ I hoặc cả năm học;
Số lượng học bổng: 03 học bổng cho mỗi khối lớp;
Mức học bổng: 3.000.000 đồng/kỳ

