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BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021
I.

CÁC KHOẢN PHÍ

1 HỌC PHÍ
- PHÍ TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC (10 tháng)
* Hình thức nộp:
- Theo quý: hai lần 3 tháng và một lần 4 tháng
- Theo kỳ: hai lần 5 tháng (giảm 2%)
- Theo năm học: một lần 10 tháng (giảm 5%)
* Thời gian nộp:
Nộp từ ngày 01 - 05 tháng đầu tiên của quý mới/ học kỳ
mới/ năm học mới.
*Phí tổ chức dạy và học được giữ cố định cho mỗi học sinh
trong cả cấp học.

2

Tiểu học

THCS

THPT

2.500.000 vnđ/
tháng
(25.000.000
vnđ/ năm học)

2.600.000
vnđ/ tháng
(26.000.000
vnđ/ năm học)

3.200.000 vnđ/
tháng
(32.000.000
vnđ/ năm học)

- PHÍ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG
1.500.000vnđ/
Nộp 01 lần/ năm học. Không hoàn lại, không chuyển
năm học
nhượng trong mọi trường hợp.

1.500.000vnđ/
năm học

1.500.000vnđ/
năm học

- PHÍ HỒ SƠ VÀ GHI DANH
1.000.000vnđ/
Nộp 01 lần/ cấp học. Không hoàn lại, không chuyển nhượng
cấp học
trong mọi trường hợp.

1.000.000vnđ/
cấp học

1.000.000vnđ/
cấp học

TIỀN ĂN
* Tiền ăn 3 bữa: Sáng , trưa, xế chiều. (không áp dụng
cho trường hợp học sinh cắt 1 trong 3 bữa)
* Hình thức nộp: Theo tháng, quý, kỳ, năm .
* Thời gian nộp: Từ ngày mồng 01 - 05 tháng đầu tiên của
tháng mới/quý mới/học kỳ mới/năm học mới.
* Nhà trường sẽ hoàn trả tiền ăn vào cuối năm học cho 55.000đ/ngày
những học sinh nghỉ có phép đúng quy định:
- Từ 01 - 02 ngày được phép của giáo viên chủ nhiệm
(GVCN)
- Từ 03 ngày trở lên phải được Ban Lãnh đạo phê duyệt.
- Nếu nghỉ đột xuất, phụ huynh báo cho GVCN trước 7h00
cùng ngày.

55.000đ/ngày

60.000đ/ngày

400.000đ/
tháng

400.000đ/
tháng

CHĂM SÓC BÁN TRÚ
*Nộp theo quý, kỳ, tháng.
3 *Thời gian nộp từ ngày 01 - 05 tháng đầu tiên của quý
mới/học kỳ mới/năm học mới.
(Tặng 01 túi ngủ khi nhập học)
HỌC ĐỂ TỰ CHỦ

400.000đ/
tháng
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ĐỒNG PHỤC
Bao gồm:
- 01 bộ mùa đông (áo khoác, quần dài);
- 01 bộ mùa hè (áo phông ngắn tay, quần sooc/váy);
- 01 bộ thể thao(áo ngắn tay, quần dài).
THAM QUAN, DÃ NGOẠI
Tùy theo từng hoạt động cụ thể và có sự thoả thuận với phụ
huynh học sinh.
CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA
Tùy nhu cầu tự nguyện tham gia và theo từng loại hình
CLB.
BẢO HIỂM Y TẾ
Mỗi học sinh bắt buộc phải có BHYT theo quy định của
Nhà nước. Trường hợp con công an, bộ đội (đã có thẻ
BHYT), chỉ cần nộp bản photo cho Nhà trường
BẢO HIỂM THÂN THÊ
Tự nguyện
XE ĐƯA ĐÓN: Tùy theo nhu cầu

Theo giá của Nhà sản xuất

(*) Học phí: Bao gồm 3 nhóm nội dung:
1. Phí tổ chức dạy và học
Phục vụ hoạt động dạy và học:( Học 5 ngày bán trú/tuần, giờ chính khóa: Từ 7h - 16h30)
- Chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam
- Chương trình tăng cường các môn: Ngữ văn/Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh( có giáo viên
nước ngoài)
- Chương trình giáo dục theo định hướng STEM: áp dụng kiến thức liên môn khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội để giải quyết các vấn đề thực tiễn
- Bộ môn Stem - Robotic, legowedo cho khối 1, khối 2, Lập trình Scratch khối 6,7
- Dạy học Toán bằng Tiếng Anh cho khối 1,4,5
- Các chương trình kỹ năng sống
- Các chương trình rèn luyện thể chất
- Các chương trình Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật…)
- Chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp…tại trường
2. Phí phát triển trường:
Phục vụ việc đổi mới chương trình dạy học; nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao
trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trường
3. Phí hồ sơ và ghi danh:
Phục vụ công tác tuyển sinh đầu vào, lập và quản lý hồ sơ, học bạ, biểu đồ đánh giá kết
quả rèn luyện và phát triển phẩm chất, năng lực hàng tháng, túi hồ sơ theo dõi học tập, rèn
luyện ... của học sinh trong toàn cấp học.

HỌC ĐỂ TỰ CHỦ

(**) Ăn uống:
- Thực phẩm được ký hợp đồng cung ứng với các đơn vị sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP, thực phẩm sạch của trang trại có chứng chỉ sản phẩm sạch: Công ty Tâm Nguyên,
siêu thị MM Mega Market Vinh và một số trang trại đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap.
- Nước ăn uống ở trường được lọc sử dụng công nghệ màng Ro và Nano của Mỹ.
Nước khoáng được cung cấp bởi các nhà máy có giấy phép cung cấp nước uống theo qui
định của Nhà nước.
II. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
- Cấp học bổng bằng hình thức miễn giảm học phí cho học sinh các khối ở các mức 25%,
50%, 75% và 100% đối với các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi trên các lĩnh vực:
văn hóa, thể thao, nghệ thuật; có kết quả tốt trong các kỳ thi năng lực ở các bậc học của
Thành phố, Huyện, Thị trở lên; những học sinh Trường PTCLC Phượng Hoàng có kết quả
cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và sự rèn luyện vượt trội.
- Giảm 200.000VNĐ/tháng tiền dạy và học cho học sinh lớp 9 (năm học 2019 - 2020) của
trường PTCLC Phượng Hoàng
- Con ruột thứ 2 theo học tại trường được giảm 5% học phí dạy và học/học sinh
- Con ruột thứ 3 theo học tại trường trở lên được giảm 10% học phí dạy và học/học sinh
- Con ruột của cán bộ, giáo viên Trường Phượng Hoàng được miễn học phí dạy và học
- Tất cả các trường hợp miễn giảm, học bổng phải có đầy đủ hồ sơ minh chứng đáp ứng
điều kiện trước khi thực hiện.
- Đối với trường hợp học sinh được hưởng nhiều chương trình ưu đãi thì phụ huynh/ học
sinh chỉ được chọn một trong các chương trình.
III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
CMHS có thể nộp theo các hình thức sau:
- Nộp tiền mặt trực tiếp tại thủ quỹ Nhà trường.
- Chuyển khoản trực tiếp 1 trong 2 tài khoản:
+ TK 51010003426666 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV)
+ TK 115002782063 – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Vietinbank)
(Lưu ý: CMHS ghi rõ tên học sinh, lớp học, nội dung. Người nộp chịu phí ngân hàng. Nhà
trường không chịu trách nhiệm với trễ phí của học sinh do lỗi sai thông tin chuyển khoản
hoặc lỗi do phía ngân hàng)
- Nộp qua BIDV Smartbanking: Vào mục ( Thanh toán - Học phí _ lệ phí – Tìm trường
Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng – Nhập Mã học sinh)
IV. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP PHÍ CHẬM
Thời hạn nộp phí chậm không quá 30 ngày. Nếu quá thời hạn này, nhà trường sẽ xem xét
ngừng cung cấp dịch vụ giáo dục đối với học sinh. Nhà trường không hoàn lại học phí và phí
quản lý bán trú khi học sinh nghỉ vào các dịp lễ, tết … theo quy định và nghỉ vì lý do cá
nhân.
HỌC ĐỂ TỰ CHỦ

V. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG, THÔI HỌC
1. Đối với học sinh chuyển trường vào đầu năm học
Trong trường hợp học sinh có nhu cầu chuyển trường trước ngày nhập học đầu tiên của
năm học mới, cần gửi Đơn xin chuyển trường tới Văn phòng trước 7 ngày. Nhà trường sẽ
hoàn lại các khoản phí đã nộp ( trừ phí hồ sơ và ghi danh).
2. Đối với học sinh chuyển trường, nghỉ học giữa năm học
- Để đảm bảo việc quyết toán các khoản phí và chuẩn bị hồ sơ học bạ của học sinh theo
đúng quy trình, nhà trường yêu cầu CMHS cần nộp đơn xin chuyển trường (kèm theo xác
nhận tiếp nhận của trường mới) tới Văn phòng tối thiểu 01 tháng trước ngày học sinh nghỉ
học, thông báo chính thức chỉ được tính khi Văn phòng tiếp nhận được Đơn xin chuyển
trường.Nhà trường sẽ hoàn lại học phí và các khoản phí (nếu có) (trừ phí phát triển trường,
phí hồ sơ và ghi danh). Số tiền quyết toán là khoản dư sau khi trừ các khoản phí theo
số tháng đã học và được tính theo mức phí không bao gồm miễn, giảm. Học phí được làm
tròn theo tháng tính đến thời điểm học sinh nghỉ học. Hoàn lại học phí các tháng còn lại.
- Nếu Đơn xin chuyển trường của học sinh gửi đến Văn phòng muộn hơn so với thời hạn
quy định: Số tiền được hoàn lại được tính theo tỉ lệ như sau:
+ Nộp phí theo năm, hoàn lại 80% học phí các tháng còn lại.
+ Nộp phí theo học kỳ, hoàn lại 60% học phí các tháng còn lại.
+ Nộp phí theo quý, hoàn lại 40% học phí các tháng còn lại.
- Học sinh nghỉ học giữa năm sẽ không được hưởng các ưu đãi thanh toán phí theo năm.
- Phí hồ sơ và ghi danh, phí phát triển trường không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp
nào.
- Học sinh nghỉ học cần hoàn trả đầy đủ sách, truyện mượn của thư viện trường hoặc tài
sản thuộc sở hữu của trường.
- Nhà trường có quyền bảo lưu việc trả hồ sơ của học sinh nếu CMHS và học sinh không
hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của nhà trường.
3. Đối với học sinh thôi học theo quyết định của nhà trường
Đối với những học sinh bị buộc thôi học do vi phạm quy định của trường, phí sẽ được
hoàn lại (làm tròn theo tháng) tính đến thời điểm học sinh chính thức nhận quyết định buộc
thôi học của nhà trường. Không được áp dụng các chính sách giảm trừ.
VI. QUY ĐỊNH CHUNG
Mức phí và các quy định trên áp dụng cho năm học 2020 – 2021 có hiệu lực từ ngày
06/06/2020. Các trường hợp đặc biệt cần có phê duyệt riêng của Ban lãnh đạo Nhà trường.

BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

HỌC ĐỂ TỰ CHỦ

