QUY ĐỊNH NHẬP HỌC
Thời gian đón và trả trẻ
Giờ đón trẻ: 7h00 - 8h00
Giờ trả trẻ: 16h00 - 17h00
Mặc đồng phục
Trẻ trên 25 tháng tuổi phải mặc đồng phục khi tham gia các chuyến tham quan dã ngoại do trường tổ
chức.
Quy định về đồ dùng cá nhân
Trẻ mang đến trường quần áo, tã giấy và bình sữa đủ để trẻ sử dụng trong ngày.
Trẻ không được mang đến các vật dụng như bánh kẹo, quà vặt, thức ăn và các đồ chơi có thể gây
nguy hiểm như: kim băng, ngòi bút, đinh, hạt, …
Trẻ không được đeo nữ trang bằng kim loại hoặc đá quí khi đến trường.
Quy định đón và trả trẻ
Cô giáo sẽ nhận và trả trẻ từ cha mẹ hoặc người thân trong gia đình. Nhà trường chỉ giao trả trẻ cho
những người có tên trong Giấy đề nghị đón/trả bé.
Nhà trường chỉ đón trẻ khoẻ mạnh. Khi có các triệu chứng bệnh, phụ huynh sẽ đón trẻ về ngay khi nhà
trường thông báo.
Quy định khi trẻ vắng mặt
Nhà trường chỉ xem xét hoàn trả tiền ăn trong tháng khi trẻ nghỉ học liên tục từ 2 tuần trở lên.
Quy định khi trẻ bệnh
Nhà trường chỉ có thể cho trẻ uống thuốc tại trường nếu trẻ không mắc bệnh dịch truyền nhiễm, không
mắc bệnh nguy hiểm;
Nhà trường nhận cho trẻ uống thuốc 1 lần trong ngày vào buổi trưa khi có phiếu gửi thuốc (theo mẫu
của trường) và có kèm theo toa chỉ định của bác sĩ còn đúng trong thời hạn gửi thuốc.
Phụ huynh phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc và các nguy cơ có thể xảy ra
cho trẻ khi uống thuốc ở trường.
Nhà trường không chịu trách nhiệm với những bệnh tật bẩm sinh (bệnh tim, hen suyễn, động kinh,…)
hay những bệnh tật đã được phát hiện từ lúc sinh đến lúc vào trường mà gia đình không khai nhận
trong “BẢNG THÔNG TIN TÂM LÝ, SỨC KHOẺ CỦA TRẺ TRƯỚC KHI VÀO TRƯỜNG”.
Nhà trường sẽ không tiếp tục nhận giữ trẻ khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu bất thường về mặt tâm
sinh lý.
Liên lạc giữa Nhà trường - Gia đình
Phụ huynh vui lòng vào website của trường thường xuyên (www.pandakidsschool.vn) hoặc trang
facebook (www.facebook.com/pandakidsschool) để kịp thời nắm bắt những thông tin/thông báo của
nhà trường,…
Phụ huynh cần thông báo bằng thư hoặc email cho trường theo địa chỉ: info@pandakidsschool.vn khi
thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại. Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc
được vào những lúc khẩn cấp hoặc khi cần cung cấp thông tin, thư từ cho phụ huynh.

Quy định về đóng học phí và các khoản chi phí khác
Phụ huynh đóng học phí và các khoản chi khác cho trẻ từ ngày 01 đến trước ngày 05 hàng tháng.
Phụ huynh đóng một lần 2 tháng học phí và các khoản chi phí khác (tháng 01 và tháng 02 hàng năm)
cho bé từ ngày 02/01 đến trước ngày 10/01.
Tình trạng khẩn cấp
Trong trường hợp trẻ ốm đau, tai nạn đột xuất cần phải có sự can thiệp kịp thời thì phụ huynh đồng ý
ủy quyền cho nhà trường tiến hành các sơ cứu cần thiết. Trong trường hợp nguy cấp, không thể xử lý
tại trường, nhà trường sẽ chuyển trẻ đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được điều trị kể cả
khi không thể liên lạc được với phụ huynh.
Tất cả những chi phí điều trị cho trẻ trong tình trạng khẩn cấp sẽ được phụ huynh thanh toán theo
chứng từ nhà trường hoặc bệnh viện nơi được chuyển đến cung cấp.
Nhà trường được miễn trừ trách nhiệm về những vấn đề xảy ra đối với trẻ một khi những vấn đề đó
xảy ra nằm ngoài khả năng hoặc/ và phạm vi, tầm kiểm soát của nhà trường.
Cho phép sử dụng phim và hình ảnh
Nhà trường được phép quay phim, chụp ảnh có hình ảnh của bé để đưa lên website của trường hoặc
các chương trình quảng bá về trường.

Hoạt động ngoại khoá
Phụ huynh đồng ý cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa như một phần trong chương trình đào tạo
của nhà trường. Các chương trình ngoại khóa được tổ chức trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và
lịch trình sẽ được thông báo trước.
Quy định về tự bảo vệ tài sản
Phụ huynh đưa đón trẻ sẽ tự mang xe vào trong khu vực để xe của trường.
Nhà trường được miễn trừ trách nhiệm về mọi sự mất mát liên quan đến tài sản của phụ huynh.

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………………
Phụ huynh của bé: …………………………………………………………….. đã đọc kỹ, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý
với các nội dung có trong quy định nhập học của nhà trường và cam đoan sẽ thực hiện những quy định trên cũng
như những điều chỉnh cần thiết sau này của trường.

Phụ huynh ký tên

Ngày

