
 

Lớp Mẫu giáo TRƯỜNG XANH 

28 Trường Lưu, phường Long Trường- Thành phố Thủ Đức 

 

BIỂU PHÍ VÀ QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH 
Áp dụng từ 1/1/2022 

 

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

A. Học phí và phí bán trú 

Loại phí Đóng từng tháng 
Đóng ½ năm 
( giảm 5%) 

Đóng cả năm 
( giảm 10%) 

Học phí niêm yết 6,000,000 28,500,000 54,000,000 

Học phí ưu đãi năm 
2022 

5,000,000 23,750,000 45,000,000 

Phí bán trú Tạm ứng trước 1,200,000 đầu tháng. Cuối tháng hoàn trả hoặc thu 
thêm tùy theo con số thực tế 

B. Các khoản phí khác 

Phí CSVC (1 năm) 
Bảo hiểm tai nạn 

(1 năm) 
Đi dã ngoại hàng tháng 

4,000,000 30,000 Thu theo thực tế chuyến đi 

C. Phí dịch vụ 

Đồng phục Balo 

220,000/bộ 150,000/cái 

 

II. CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM 

Anh chị em học cùng trường: từ bé thứ hai trở đi giảm 5% mức học phí niêm 

yết ở mục A và giảm 50% phí CSVC. 

 

III. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ 

Thời hạn đóng phí (chỉ áp dụng đối với các loại phí thu theo tháng) là từ ngày 

1 đến ngày 5 hàng tháng. 

 

 



IV. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC 

(1) Học phí 

• Đối với học sinh nhập học mới, học phí được tính kể từ ngày bắt đầu 

nhập học đến ngày kết thúc của tháng hoặc của năm học. 

(2) Phí bán trú 

• Phí bán trú là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả học sinh, bao gồm 

3 bữa: bữa sáng, bữa trưa, bữa xế. 

• Phí bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên 

thị trường về giá thực phẩm. Nhà trường thông báo 30 ngày trướckhi 

áp dụng. 

(3) Phí cơ sở vật chất 

• Phí cơ sở vật chất là khoản phí thường niên bắt buộc áp dụng cho tất cả 

học sinh. 

 

V. QUY ĐỊNH VỀ PHÍ KHI BẢO LƯU, HOÀN TRẢ, CHUYỂN ĐỔI 

* Quy tắc chung: 

• Bảo lưu / Chuyển đổi: áp dụng khi học sinh xin nghỉ phép từ một tháng 

trở lên. 

• Hoàn trả: chỉ hoàn trả khi học sinh nghỉ trọn tháng. 

+Trường hợp đã đóng học phí dài hạn (06 tháng – 1 năm): khi hoàn trả 

học phí nhà trường xin phép trừ 10% trên tổng số tiền đã đóng. 

• Thời gian gửi hồ sơ xin hoàn trả học phí về Phòng Tuyển sinh hoặc GVCN: 

tối thiểu 15 ngày( trường hợp đóng phí dài hạn là 30 ngày) trước ngày 

ngừng học của học sinh.  

(1) Học phí 

Nghỉ có phép: trọn 01 tháng  hoàn tiền  100%  

Nghỉ Lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh theo quy định Nhà nước không hoàn tiền 

nếu số ngày nghỉ ít hơn 50% số ngày học trong tháng. Nếu số ngày nghỉ 

nhiều hơn 50% số ngày học, Nhà trường hoàn trả 50% học phí. 

 

(2) Phí bán trú 

 

Nghỉ có phép: trọn 01 ngày hoàn trả 100% . Phụ huynh gửi thông báo trước 

cho GVCN trước 02 ngày. 

 

(3) Phí cơ sở vật chất không được hoàn trả  trong bất kỳ trường hợp nào. 

 

 



VI. CHUYỂN KHOẢN 

Tên tài khoản: CTY  TNHH TRƯỜNG XANH TRƯỜNG LƯU 

Số tài khoản-Ngân hàng: 060234463244 - SACOMBANK TÂN BÌNH 

Thông tin chuyển khoản bao gồm: HỌ TÊN HỌC SINH - NỘI DUNG 

 

Lưu ý: Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh bằng văn bản hoặc email khi có sự 

thay đổi các khoản phí nêu trên. 

 


