
 

 
 

CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ HỌC PHÍ 
 NĂM HỌC 2019 – 2020 
(Áp dụng đối với học sinh Tiền Tiểu Học – khai giảng 05/09/2019) 

 
A. BIỂU PHÍ TIÊU CHUẨN 
Bảng 1 

STT Các khoản phí nộp 1 lần Số tiền 

1 Phí ghi danh 2.000.000 

 
Bảng 2 Đơn vị tính: Đồng 

Học phí 
Số tiền/tháng 

6.400.000 

 
Bảng 3 Đơn vị tính: Đồng 

STT Các khoản phí nộp hàng năm Số tiền/năm 

1 Đồng phục (áo polo ngắn tay + dài tay) 300.000 

2 Bảo hiểm y tế bắt buộc  Theo quy định 

 
Bảng 4 Đơn vị tính: Đồng 

STT Các dịch vụ lựa chọn Số tiền/tháng 

1 Tiền ăn 3 bữa (ăn sáng, ăn trưa, ăn phụ chiều) 1.400.000 

2 Tiền ăn 2 bữa (ăn trưa, ăn phụ chiều) 1.100.000 

3 Phí xe bus 2 chiều trên 8km 1.800.000 

4 Phí xe bus 2 chiều từ 2 đến 8 km 1.500.000 

5 Phí xe bus 2 chiều dưới 2km 1.200.000 

6 Phí xe bus 1 chiều trên 8km 1.300.000 

7 Phí xe bus 1 chiều từ 2 đến 8 km 1.100.000 

8 Phí xe bus 1 chiều dưới 2km 900.000 

 
  



 

 
 

B. CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC 
Bảng 5 

STT Chính sách Điều kiện Chi tiết áp dụng 

1 Nhập học theo 
nhóm 

Học sinh nhập học theo nhóm 
cùng một thời điểm. Áp dụng 
cho kỳ học phí 3 tháng đầu. 

• Nhóm 3: Giảm 5% học phí 
• Nhóm 5: Giảm 10% học phí 

2 Ưu đãi dành riêng 
cho học sinh BEEs 

Áp dụng với học sinh BEEs’ 
chuyển lên học Tiền tiểu học 

• Miễn phí ghi danh 
• Miễn phí đồng phục 

3 Anh chị em ruột Gia đình có 2 con trở lên cùng 
học tại JPS ở một thời điểm 

• Giảm 10% học phí / học sinh 
• Giảm 20% phí xe bus / học sinh 

Gia đình có 2 con trở lên cùng 
học tại JPS và các trường mầm 
non BEEs ở một thời điểm 

• Giảm 10% học phí / học sinh 
 

(*) Chính sách Nhập học theo nhóm và Anh chị em ruột không được áp dụng đồng thời 

 
C. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC KHOẢN PHÍ 
1. Phí ghi danh 
Là khoản phí nộp 1 lần duy nhất khi làm thủ tục nhập học, được đóng cùng kỳ thu học phí đầu tiên, 
không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. 
 
2. Học phí 
a. Học phí bao gồm toàn bộ phí các chương trình học của học sinh: 
- Chương trình học bắt buộc: Đọc, Viết, Toán CCSS, Nghệ thuật ngôn ngữ, STEM, Cờ vua, Dance, Thể 
dục Hexathlon, Cảm thụ âm nhạc, Dự án (Thủ Công – Mỹ thuật – Thuyết trình) & Tiếng Anh GrapeSEED 
- Phí bản quyền, sách và đĩa chương trình tiếng Anh GrapeSEED. 
- Chi phí học liệu, dụng cụ học tập tại lớp, vở học sinh cả năm. 
- Phí nghiên cứu và phát triển chương trình học, phí bản quyền các chương trình nước ngoài áp dụng 
vào chương trình chính khóa. 
- Bổ sung sách, truyện thư viện. 
- Phí tổ chức các chương trình sự kiện hàng tháng, phí tham quan dã ngoại và các hoạt động ngoại 
khóa hàng năm. 
- Phí bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất. 
b. Học phí chương trình Tiền Tiểu học được thu theo kỳ 3 tháng. 
c. Quy định mức học phí đối với học sinh mới nhập học sau ngày 05/09/2019: bắt đầu tính từ thời điểm 
nhập học. 
  
3. Đồng phục 
a. Một bộ đồng phục cơ bản bắt buộc đối với mỗi học sinh Tiền Tiểu học bao gồm: áo polo ngắn tay + 
áo polo dài tay. 
b. Đồng phục thể thao (nếu có) sẽ do trường trang bị trong các giờ học thể thao. 
c. Đồng phục được phép đổi size, lỗi kỹ thuật trong thời gian 3 ngày kể từ ngày phát đồng phục. Đồng 
phục đổi phải còn mới, không trầy xước, dơ bẩn. Học sinh chỉ được đổi size một lần duy nhất. 



 

 
 

 
III. Các dịch vụ lựa chọn 
Để đăng ký dịch vụ lựa chọn, phụ huynh cần gửi Phiếu đăng ký đến Phòng Tuyển sinh trước tối thiểu 
10 ngày và nộp phí đầy đủ trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ 5 ngày. (Nhà trường có thể từ chối phục 
vụ xe bus trong trường hợp không thể sắp xếp được xe). 
1. Tiền ăn 
a. Tiền ăn bao gồm chi phí cho việc ăn uống hàng ngày của học sinh tại trường (ăn sáng, ăn trưa và bữa 
phụ chiều). 
b. Quy định mức nộp đối với các trường hợp đăng ký trong năm: bắt đầu tính từ thời điểm sử dụng 
dịch vụ. 
2. Phí xe bus 
a. Mức phí xe bus hàng tháng là chi phí sử dụng dịch vụ xe 5-16 chỗ đón trả tại điểm linh hoạt. 
b. Quy định mức nộp đối với các trường hợp đăng ký trong năm: bắt đầu tính từ thời điểm sử dụng 
dịch vụ. 
c. Mức phí xe bus có thể thay đổi nếu nhà nước thay đổi giá xăng dầu và biểu phí đường bộ. Nhà trường 
sẽ thông báo trước 30 ngày cho phụ huynh nếu có thay đổi về phí. 
3. Câu Lạc Bộ Ngoại khóa 
a. Thời gian hoạt động CLB từ 15:50 đến 16:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 
b. Học phí: 1.600.000đ / khóa 10 buổi. 
c. Chính sách ưu đãi cho học sinh nhà trường, học phí giảm 50% còn 800.000đ / khóa 10 buổi. 
 
D. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN 
Học phí và các khoản phí phải được thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt, hoặc 
chuyển khoản. 
1. Thanh toán bằng tiền mặt 
Tại: Phòng Tuyển sinh – Kế toán, Tầng 1 Trường Tiểu học Jean Piaget. 
Liên hệ: Cô Đinh Thị Hồng Sâm, Điện thoại: 091 500 6919. 
2. Thanh toán bằng chuyển khoản: 
Chủ tài khoản: Ngô Thanh Giang 
Tài khoản số: 12410002155467 Ngân hàng: BIDV_chi nhánh Hoàn Kiếm 
Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh – Lớp - Số điện thoại PH – Tên loại học phí 
Ví dụ: Nguyễn Tuấn Anh - Lớp TTH - 091xxxxxx - Học phí T101112. 
Lưu ý: Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chuyển khoản chậm trễ do sai thông tin 
hoặc do lỗi của ngân hàng. 
 

Mọi thông tin chi tiết, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng tuyển sinh: 
 Địa chỉ: Lô A4 NT1, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN. 
 Phòng Kế Toán: 091 500 6919 (cô Sâm) 
 Tư vấn tuyển sinh: 094 796 8496 (thầy Trung) 
 Email: info@piaget.edu.vn | tuyensinh@piaget.edu.vn | ketoan@piaget.edu.vn 
 Website: http://piaget.edu.vn/ 
 Fanpage: Trường Tiểu học Jean Piaget https://www.facebook.com/tieuhocjeanpiaget/ 


