HỌC BỔNG – HỌC PHÍ
1. Học bổng:
Học bổng được cấp phát cho học sinh có học lực Khá trở lên, được cấp theo từng học kỳ, tối
đa 09 tháng. Việc xét học bổng dựa trên kết quả học tập, đạo dức tốt, không vi phạm kỷ luật, tham
gia tích cực phong trào tập thể do đoàn trường, công đoàn tổ chức.
Mức học bổng được qui định như sau:
- Xuất sắc: 220.000đ/tháng
- Giỏi:165.000đ/tháng
- Khá: 110.000đ/tháng
Đối với học sinh có hộ khẩu tỉnh: Nhà trường tạo điều kiện cấp phát học bổng cho học sinh
ở tỉnh với mức cấp phát bằng 50% mức qui định. Đây là chính sách khuyến khích học tập của nhà
trường trên cơ sở cân đối thu – chi tái chính của Trường.
2. Học phí:
Học phí được đóng vào mỗi đầu năm học. Học sinh có nghĩa vụ đóng đầy đủ học phí theo
qui định của nhà trường. Các thành phần sau đây được xét miễn giảm học phí:
- Con thương binh, liệt sĩ ( photocopy giấy chứng nhận đính kèm ).
- Bộ đội xuất ngũ quận 5
- Con, em cán bộ nhân viên trong trường
Ngoài ra, nhà trường có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh hệ chính qui dài hạn đăng
ký theo học các lớp chuyên đề ngắn hạn của trường căn cứ vào kết quả học tập của học sinh với
mức giảm học phí 20%, 30%.
Học sinh không đóng học phí đúng thởi gian qui định được giải quyết như sau:
- Gửi đơn xin đóng học phí trễ cho Ban Giám hiệu ( nộp đơn trong 2 tuần lễ đầu tiên của năm
học thứ hai ).
Sau thời gian cho phép, nếu học sinh không đóng học phí sẽ không được công nhân điểm số.

