
 
 
 
 
 
 

  

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH  
 (Áp dụng từ ngày 31/05/2019 - 31/05/2020)  

 

Nội dung Số tiền (VND) Ghi chú 
   

I. Các khoản phí đầu năm 
Nhập học 1.000.000 Nộp một lần không hoàn lại 

Xây dựng trường 2.000.000 1 năm/ 1 lần theo năm học 

Phí dã ngoại (1 lần/tháng)  1.000.000 1 năm/ 1 lần theo năm học 

Phí đồng phục  1.200.000 
2 bộ mùa hè, 1 áo mùa đông, 1 balo,  
1 mũ, 1 dép đi vườn, 1 bộ chăn gối 

II. Chi tiết học phí hàng tháng 
Học phí   3.500.000/ tháng Học phí đóng 1 tháng / 1 lần 

Tiền ăn và phí bán trú 55.000/ ngày Miễn trừ theo Quy định V 

III. Bảo lưu 
* Bảo lưu phí nhập học: Nhà trường bảo lưu tối đa 02 tháng đối với trường hợp trẻ tạm thời ngưng học, có thông 

báo bằng văn bản của gia đình trước 15 ngày  và được sự đồng ý của nhà trường. Trẻ nghỉ sau 02  tháng sẽ phải 
đóng lại học phí nhập học.  

* Bảo lưu học phí: Nhà trường chỉ áp dụng bảo lưu tiền học phí cho trường hợp xin nghỉ 01 tháng, có thông báo bằng 
văn bản của gia đình trước 01 tháng và được sự đồng ý của nhà trường. Mỗi học sinh chỉ được bảo lưu 01 lần trong 
01 năm học 

IV. Chính sách ưu đãi học phí 
 

* Giảm 3% học phí khi đóng học phí và tiền ăn, phí dịch vụ trên 6 tháng. 
* Giảm 5% học phí cho 02 anh ( chị ) em ruột học tại trường tại cùng một thời điểm.  
* Giảm 10% học phí cho từ 03 anh ( chị ) em ruột học tại trường tại cùng một thời điểm. 
* Giảm 20% phí xe đưa đón cho 2 anh chị em ruột cùng đón tại 1 điểm.  

V. Quy định miễn trừ học phí và tiền ăn 

* Trừ 30% học phí cho học sinh nghỉ  từ  15 ngày trở lên (Nghỉ dưới 15 ngày không áp dụng việc giảm trừ học phí) và 
mỗi học sinh chỉ nghỉ từ 15 ngày trở lên/tháng tối đa không quá 2 lần/năm 

* Trừ 10.000đ/1 bữa sáng, 10.000đ/ 1 bữa chiều nếu học sinh không đăng kí ăn hai bữa trên – Việc đăng ký không ăn 
một trong hai bữa, nhà trường chỉ nhận đăng ký theo tháng (không đăng ký theo các bữa lẻ trong tháng) 

* Hoàn trả tiền ăn khi nghỉ có xin phép từ gia đình trước 7h sáng cùng ngày qua hệ thống phần mềm Kidsonline. Trong 
trường hợp gia đình không thông báo theo quy định Nhà trường vẫn tính tiền ăn. 

* Học sinh nhập học từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau: các khoản phí đầu năm thu bình thường 

* Học sinh nhập học từ tháng 3 đến tháng 8: các khoản phí được tính như sau: 
* Phí xây dựng trường = 2.000.000đ/10 tháng x số tháng sẽ học trong năm 
* Phí hỗ trợ dã ngoại = 1.000.000đ/10 tháng x số tháng sẽ học trong năm 

Phí nhập học và đồng phục tính bình thường 

VI. Chi phí xe đưa đón – Áp dụng với cơ sở Eraschool Long Biên   
Khoảng cách 0 - 5km Từ 5 – 10km Trên 10km 

Đi 2 chiều 900.000 1.100.000 1.700.000 

Đi 1 chiều 700.000 900.000 1.300.000 
 

Chi phí xe đưa đón – Áp dụng với cơ sở Eraschool Văn Quán    
Khoảng cách 0 - 5km Từ 5 – 10km Trên 10km 

Đi 2 chiều 1.250.000 1.450.000 2.050.000 

Đi 1 chiều 1.050.000 1.250.000 1.800.000 
 

 



 
 
 
 
 
 

  

1. PHÍ NHẬP HỌC 
Khi nộp đơn đăng ký, Phụ huynh đóng phí nhập học để giữ chỗ. Việc chấp nhận đóng phí nhập học chưa được coi 

là nhà trường đã chấp nhận Trẻ vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Trẻ vào học sau 03 ngày học thử tại trường và 

có buổi trao đổi thống nhất phương pháp giáo dục của Nhà trường với Phụ huynh. Trong trường hợp Trẻ không 

được tiếp nhận, nhà trường sẽ hoàn trả phí nhập học và trừ những chi phí về tiền ăn và bán trú. 

 

2. PHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG 
Phụ huynh đóng phí Xây  dựng trường theo quy định cùng thời điểm đóng học phí khi làm thủ tục nhập học cho 

Trẻ. Và được đóng vào tháng 9 hàng năm. Phí này được tính như sau:  
* Học sinh nhập học từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau: các khoản phí đầu năm thu với mức thu như quy 
định.  

* Học sinh nhập học từ tháng 3 đến tháng 8: các khoản phí được tính như sau: 
 Phí xây dựng trường = 2.000.000đ/10 tháng x số tháng sẽ học trong năm 

 Phí hỗ trợ dã ngoại = 1.000.000đ/10 tháng x số tháng sẽ học trong năm 

 Phí nhập học và đồng phục tính bình thường 
 

Phí này sẽ không được hoàn lại khi học sinh nghỉ học giữa năm đóng phí.  
 
3. HỌC PHÍ  
Học phí là tiền học cho chương trình chính khóa cho năm học. Đã bao gồm phí học các môn Năng khiếu và toàn 

bộ chương trình học Tiếng Anh, phí bản quyền chương trình học GrapeSEED tại trường. Học phẩm bao gồm các 

dụng cụ học tập trong lớp học, tài liệu photocopy và các học phẩm đặc thù của nghệ thuật, văn hóa và thể thao 

khác. 

Các môn năng khiếu sẽ được đưa vào giảng day  xen kẽ trong suốt quá trình học theo kế hoạch năm học của Nhà 

trường như Cảm thụ âm nhạc, kỹ năng sóng, bơi lội, cưỡi ngựa, đá bóng…  
Học phí phải được đóng trước ngày 10 của tháng. Học phí phải được thanh toán trước ngày nhập học thực tế. 

Trong trường hợp phụ huynh đóng muộn sau ngày mùng 10 của tháng, sẽ chịu phí đóng muộn được tính như sau: 
5% học phí * số ngày nộp muộn. 
Nếu sau 3 tháng Phụ huynh không nộp học phí hoặc nộp muộn so với quy định, Nhà trường xin phép cho học sinh 

nghỉ học đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.  

 
4. TIỀN ĂN VÀ PHÍ BÁN TRÚ 
Phí dịch vụ bán trú bao gồm ăn 04 (bốn) bữa: bữa sáng, bữa trưa, nhẹ chiều, bữa chính chiều  và dịch vụ chăm 
sóc bán trú. Phí dịch vụ bán trú phải được đóng cùng với thời gian đóng học phí.  
Nhà trường sẽ hoàn trả tiền ăn và phí bán trú đối với các trường hợp báo nghỉ trước 7h sáng cùng ngày – Sau 7h 
sáng, nếu học sinh xin nghỉ nhà trường sẽ vẫn báo tính tiền ăn và phí bán trú.  
Nhà trường quyết toán hoàn phí dịch vụ bán trú vào cuối mỗi tháng cho các ngày nghỉ của tháng trước và cho các 
kỳ nghỉ lễ dài sau khi đã trừ ngày học bù theo lịch của Nhà trường. 
Nhà trường sẽ trừ 10.000đ/1 bữa sáng, 10.000đ/ 1 bữa chiều nếu học sinh không đăng kí ăn hai bữa trên. 
 
 

5. PHÍ ĐỒNG PHỤC  
Phụ huynh thanh toán toàn bộ tiền đồng phục cùng thời điểm với kỳ đóng Học phí lần đầu tiên của năm học theo 

quy định về thời gian đóng Học phí. Trẻ đang học tại trường Mầm non Eraschool có thể mua lẻ đồng phục tại trường 

mà không bắt buộc mua cả bộ đồng phục khi vào năm học mới. Quy định mua cả bộ đồng phục chỉ áp dụng đối với 

Trẻ nhập học mới.  

 

STT DANH MỤC GIÁ 
1 01 bộ quần áo mùa hè 150.000VND/bộ 

2 01 áo khoác mùa đông 200.000VND/áo 

3 Balo 200.000VND/balo 

4 Mũ đi vườn 100.000VND/mũ 



 
 
 
 
 
 

  

5 Dép đi vườn 100.000VND/đôi 
6 Bộ chăn gối 400.000VND/bộ 

 
6. PHÍ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KIDSONLINE 
Đây là ứng dụng Sổ nhật kí điện tử nhằm tăng cường một cách hiệu quả giữa Phụ huynh và Nhà trường được sử 

dụng tại trường Mầm non tư thục sinh thái Eraschool. Mức phí đóng là 20.000/tháng – Nhà trường thu theo năm 
học với mức phí là 240.000/năm . Phụ huynh đóng phí  theo quy định cùng thời điểm đóng học phí khi làm thủ tục 

nhập học cho Trẻ. Và được đóng vào tháng 9 hàng năm. 
Trong trường hợp nhập học sau và trước tháng 9 sẽ được tính đóng theo số tháng từ thời điểm nhập học cho đến 

tháng 9 = 240.000/12 tháng * số tháng từ thời điểm nhập học cho đến tháng 9.  

 
7. PHÍ HỖ TRỢ DÃ NGOẠI  
Phí hỗ trợ dã ngoại được sử dụng cho hoạt động dã ngoại của Trẻ trong một năm học. Các hoạt động dã ngoại 

nhằm giúp Trẻ được trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học. Mỗi tháng trẻ được dã ngoại 01 – 02 

lần. 

* Học sinh nhập học từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau: các khoản phí đầu năm thu với mức thu như quy 
định.  

* Học sinh nhập học từ tháng 3 đến tháng 8: các khoản phí được tính như sau: 
 Phí hỗ trợ dã ngoại: = 1.000.000đ/10 tháng x số tháng sẽ học trong năm 

Phí này sẽ không được hoàn lại khi học sinh nghỉ học. 

 

8. PHÍ ĐÓN TRẢ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH 
Dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh, đón tại điểm đưa đón với mức phí phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà tới trường. 

Đối với trường hợp nhà cách xa trường trên 15km, nhà trong ngõ quá sâu xe ô tô không vào được, nhà trường sẽ 

xem xét từng trường hợp cụ thể và có phương án phối hợp với phụ huynh đưa đón trẻ hợp lý.  

 

Nếu có nhu cầu bắt đầu hay ngừng sử dụng dịch vụ xe buýt, hoặc thay đổi hình thức đón trả, Phụ huynh cần nộp 

đơn cho Văn phòng trường trước 15 ngày. Nhà trường chỉ có thể sắp xếp cho Trẻ bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc 

thay đổi hình thức đón trả vào ngày 1 hay ngày 15 của tháng nếu đăng ký của phụ huynh phù hợp với các điểm 

đón và lộ trình tuyến đã có sẵn. Phần phí phát sinh cần nộp bổ sung hay phần phí chưa sử dụng sẽ được tất toán 

tương ứng với mốc thời gian này. Trường hợp ngừng sử dụng dịch vụ, nhà trường sẽ thu phí phát sinh hoặc hoàn 

phí đón trả xe buýt cho những ngày chưa sử dụng tính từ thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn hoặc tính từ 

ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ xe buýt, tùy thời điểm nào đến sau. 

 

Nhà trường sẽ không hoàn trả phí đưa đón nếu trong trường hợp học sinh nghỉ một số ngày trong tháng do Nhà 

trường đã thanh toán trọn gói đối với dịch vụ đưa đón xe từ đầu tháng học.  

 
9. PHÍ TRÔNG MUỘN 
Nhà trường sẽ tính phí trông muộn sau 17h30 đến 19h00. Nhà trường không nhận trông trẻ sau 19h00. Biểu phí 

trông muộn được tính trong khoản thời gian 30 phút/lần theo bảng phí sau. Phí trông muộn sẽ được tính và thu vào 

tháng kế tiếp  

 

Giờ trông muộn  17:30 – 18:00  18:00 – 18:30  18:30 – 19:00  
Phí  10.000/lần 30.000/lần 50.000/lần 

 
10. XIN THÔI HỌC VÀ BẢO LƯU 
(1) Phụ huynh cần nộp đơn xin thôi học, đơn xin dừng dịch vụ xe đưa đón (nếu sử dụng dịch vụ) tối thiểu 15 ngày 

trước ngày học cuối cùng của Trẻ. 

(2) Phụ huynh cần đóng học phí và phí dịch vụ xe buýt (nếu sử dụng dịch vụ) cho 15 ngày kể từ ngày nộp đơn tới 

ngày học cuối cùng trong mọi trường hợp Trẻ đi học hay không. 



 
 
 
 
 
 

  

(3) Nếu sau khi thôi học, Trẻ xin nhập học lại, nhà trường sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh như đối với Trẻ mới. 

Các khoản phí phải nộp sẽ tuân thủ theo quy định tài chính của năm học mà Trẻ nhập học lại. 

Trường hợp Trẻ xin bảo lưu: Phụ huynh cần nộp đơn xin bảo lưu và dừng dịch vụ xe buýt (nếu sử dụng dịch vụ) 

tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của Trẻ. Thời gian bảo lưu chỉ có giá trị trong năm học đó. Phí ghi danh, 
Phí phát triển trường, Phí học phẩm cũng sẽ được bảo lưu (không cần nộp lại) trong năm học đó khi Trẻ quay trở 

lại học. Có hai hình thức bảo lưu như sau: 
(4) Bảo lưu giữ chỗ: Phụ huynh đóng 100% học phí (không bao gồm phí dịch vụ bán trú) cho Trẻ trong thời gian 

bảo lưu, Trẻ sẽ được giữ chỗ tại chính lớp đang học. Chi phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

(5) Bảo lưu không giữ chỗ: Phụ huynh không đóng học phí trong thời gian bảo lưu. Khi quay trở lại học, Trẻ có 

thể được sắp xếp vào lớp khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu (tuỳ thuộc vào số chỗ trống tại thời điểm đó). 
Chính sách thu thêm phí/ hoàn phí cho trường hợp thôi học và bảo lưu: 
(6) Nhà trường sẽ hoàn lại học phí, phí dịch vụ xe buýt (nếu sử dụng dịch vụ) cho những ngày Trẻ chưa sử dụng 

và tuân thủ theo quy định tại mục (2). Nhà trường sẽ hoàn lại phí dịch vụ bán trú chưa sử dụng tính từ sau ngày 

học cuối cùng của Trẻ. Việc hoàn học phí và phí dịch vụ bán trú không áp dụng cho các trường hợp sử dụng Phiếu 

quà tặng tri ân, gói ưu đãi hay học bổng đã được cấp. 

(7) Nhà trường sẽ thu thêm các loại phí phát sinh đối với những khoản phí Phụ huynh chưa nộp và tuân thủ theo 

quy định tại mục (2).  

(8) Nhà trường chấp nhận bảo lưu học phí với trường hợp bất khả kháng và có lý do chính đáng.  
(9) Nhà trường không chấp nhận chuyển nhượng học phí dưới bất kỳ hình thức nào 

(10) Nhà trường không chấp nhận hoàn phí dưới bất kỳ hình thức nào. 

 

HỆ THỐNG MẦM NON SINH THÁI ERASCHOOL 


