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BIỂU PHÍ TRƯỜNG NẦM NON XANH TUỆ ĐỨC 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. BIỂU PHÍ 

STT LOẠI PHÍ KỲ 
ĐÓNG 

MỨC THU/THÁNG 
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ 

GHI CHÚ 

1 Học phí lớp Montessori 
chuẩn nhà trẻ (từ 18 
tháng - 36 tháng) 

Kỳ, năm 4.500.000   

2 Học phí lớp Montessori 
chuẩn mẫu giáo (từ 3 
tuổi - 6 tuổi) 

Kỳ, năm 4.000.000   

3 Phí cơ sở vật chất Năm 3.000.000   

4 Phí ăn: 50.000/ngày (tạm 
thu) 

Kỳ, năm 1.100.000   

5 Đồng phục mùa hè (bộ) Năm 170.000   

6 Balo (chiếc) Năm 150.000 Không bắt buộc 

7 Phí trông muộn (từ 
17:30-18:30) 

Tháng, kỳ 600.000 30.000VNĐ/giờ 

8 Liên lạc điện tử Năm Miễn phí   

9 Sự kiện, lễ hội tại trường Năm Miễn phí   

10 Bé dã ngoại Phát sinh PH hỗ trợ chi phí   

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 
(1 NĂM) 

MỨC ƯU ĐÃI 

ĐÓNG CẢ NĂM ĐÓNG THEO HỌC KỲ  

Từ ngày 01/03/2020-trước 15/3/2020 
(Dành cho 30HS đóng phí đầu tiên) 

50% 40% 

Từ ngày 15/03/2020-30/04/2020 40% 30% 

Từ ngày 01/05/2020-15/06/2020 30% 20% 

Từ ngày 16/06/2020- hết năm 2020 20% 10% 

Từ con thứ 2 trong gia đình 10% 10% 

Lưu ý: 

- Tổng các ưu đãi không vượt quá 50%. 

- Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán như sau: vào cuối kỳ nếu phụ huynh đóng 

theo kỳ, vào cuối năm nếu phụ huynh đóng theo năm học. 

- Nhà trường thông báo các khoản phí trên sổ liên lạc điện tử (mỗi học sinh được cấp 01 tài 

khoản để PHHS đăng nhập, nhận thông tin và tương tác với giáo viên). 
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III. HỒ SƠ NHẬP HỌC 

1. Hồ sơ Trường Xanh Tuệ Đức 5. 03 ảnh 3 x 4 học sinh 

2. Bản sao giấy khai sinh (công chứng) 6. Phiếu đăng ký danh sách người đón trẻ 

3. Bản photo sổ hộ khẩu 7. Bản photo sổ tiêm chủng  

4. Bản photo chứng minh thư của PHHS  

 PHHS hoàn thiện hồ sơ trước khi con nhập học. 

IV. QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN CÁC KHOẢN PHÍ 

- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học. 

- Phí cơ sở vật chất được đóng theo năm học và không hoàn lại.  

- Trường hợp bé nghỉ học có phép trước 1 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn 

(50.000 VNĐ/ngày). 

- Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có 

thể từ chối không nhận học sinh vào học. 

- Các điều khoản khác về học phí, Phụ huynh có trách nhiệm kí vào bản thỏa thuận trước khi 

nhập học. 

- Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo 

năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan. 

- Hoàn trả 100% học phí nếu phụ huynh gửi thư thông báo rút hồ sơ chính thức cho văn 

phòng ít nhất 30 ngày trước khi niên học bắt đầu. 

- Trong các dịp nghỉ Hè, Lễ Tết và các ngày nghỉ lễ do Nhà Nước quy định, Nhà trường sẽ 

không hoàn lại học phí.Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe bus, ngoại khóa sẽ được hoàn 

lại. 

      GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 


