
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SP TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội ngày   05   tháng  07   năm 2021 

 

BẢN THỎA THUẬN THU CHI 

Các khoản thu năm học 2021-2022 

 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào Tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. 

 Căn cứ nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với 

các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. 

 Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ- HĐND ngày 6/12/2016 chủa Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về sửa đổi , bổ sung một số điều 

của nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở 

giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. 

 Căn cứ công văn số 779/BGD ĐT-KHTC ngày 20/02/2020 về việc chủ trương thực hiện Đề án thí điểm tự chủ chi thường xuyên của 3 

trường Mầm non thực hành. 

 Căn cứ nội dung cuộc họp Ban thường trực hội cha mẹ học sinh với Ban giám hiệu trường MNTH Hoa Thủy Tiên ngày …… 

 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu ở trường MNTH Hoa Thủy Tiên. 

 Trường MNTH Hoa Thủy Tiên thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu chi một số khoản thu chi hộ và thu thỏa thuận sau: 

 

TT Nội dung thu Mức thu 

 

Nội dung chi 

1 Tiền ăn *Không ăn sáng: 

 45.000đ/ ngày. 

*Ăn sáng: ( không bắt buộc) 

- Mua lương thực, thực phẩm, sữa bột uống sáng, gas phục vụ ăn uống 

cháu. 

 

- Mua thực phẩm, gas ăn sáng. 



          55.000đ/ngày 

2 Hỗ trợ phục 

vụ ăn sáng 
5.000đ/ ngày - Chi phí cho hoạt động tổ chức ăn sáng 

3 Tiền gửi xe 30.000đ/tháng/ xe máy 

( không bắt buộc) 

- Thuê người trông xe 

 

4 Tiền học phí 

 

*Lớp Nhà trẻ 18-24 tháng  

4.000.000đ/tháng/ trẻ 

 

 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình chất lượng 

cao.  

- Massage và ngâm chân cho trẻ 2 lần/tuần. 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ (Phòng GYM) 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực lượng 

giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác để nâng cao 

chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường xuyên, nghiên cứu khoa 

học, mua sắm tài sản…. 

 Tiền học phí *Lớp nhà trẻ 24-36 tháng ứng 

dụng phương pháp Reggio Emilia 

      4. 000.000đ/tháng/trẻ 

 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình chất lượng 

cao.  

- Massage và ngâm chân cho trẻ hàng ngày. 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ. (Phòng GYM) 

- Ứng dụng phương pháp Reggio Emilia trong các hoạt động giáo dục. Tăng 

cường các hoạt động mang tính nghệ thuật. Trẻ được hòa mình với thiên nhiên. 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực lượng 

giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác để nâng cao chất 

lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường xuyên, nghiên cứu khoa học, mua 

sắm tài sản…. 



 Tiền học phí *Lớp Nhà trẻ 24-36 tháng Ứng 

dụng phương pháp Montessori: 

 4.000.000đ/ tháng/trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình chất lượng 

cao.  

- Massage và ngâm chân cho trẻ hàng ngày. 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ. (Phòng GYM) 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực lượng 

giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác để nâng cao chất 

lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường xuyên, nghiên cứu khoa học, mua 

sắm tài sản…. 

-Ứng dụng phương pháp Montessori vào chăm sóc, giáo dục trẻ với quan điểm 

lấy trẻ làm trung tâm và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. 

 +Tổ chức các hoạt động Thực hành cuộc sống cho trẻ được trực tiếp tham gia 

trải nghiệm dưới sự quan sát và hướng dẫn của cô giáo như: Cho trẻ bóc trứng 

chim cút; cho trẻ bóc quýt, cam canh; dạy trẻ cách mặc áo, đi giầy dép…  

+Tổ chức các hoạt động phát triển giác quan cho trẻ thông qua các hoạt động 

động hằng ngày: đi qua chướng ngại vật là sỏi, cát, nước, lá cây… hay phân biệt 

nhám, nhẵn, sần sùi, nhẵn nhụi…Dạy trẻ cách bê giáo cụ một cách khéo léo, 

không làm rơi vỡ. Dạy trẻ cách xúc hạt, gắp hạt… để luyện cơ tay và sự phối hợp 

tay mắt cho trẻ. 

 Tiền học phí + 

Tiếng Anh 

* Lớp (MGB + MGN) + tăng 

cường tiếng Anh: 

     3.400.000đ/ tháng/trẻ 

  500.000đ/tháng/trẻ 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình 

chất lượng cao.  

 

- Trẻ được thực hiện các hoạt động tại phòng Steam + phòng Reggio 

 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.(Phòng GYM) 

 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực 

lượng giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác 

để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên, nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản…. 

 

- Trẻ được làm quen tiếng Anh 3 tiết/ tuần, trong đó 2 tiết học từ mới, 

nội dung mới với giáo viên bản ngữ và 1 tiết ôn luyện với giáo viên 



Việt Nam. Bên cạnh đó trẻ còn được tham gia nhiều hoạt động phát 

triển ngôn ngữ cũng như sự mạnh dạn tự tin khi tham giao tiếp với 

người nước ngoài. 

 

 Tiền học phí + 

Tiếng Anh 

 

Lớp MG bé + tăng cường 

tiếng Anh + Montessori + 

Ứng dụng Reggio Emilia 

4.400.000đ/ tháng/trẻ 

   500.000đ/tháng/trẻ 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình 

chất lượng cao.  

- Trẻ được thực hiện các hoạt động tại phòng Steam + phòng Reggio 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.(Phòng GYM) 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực 

lượng giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác 

để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên, nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản…. 

- Trẻ được làm quen tiếng Anh 3 tiết/ tuần, trong đó 2 tiết học từ mới, 

nội dung mới với giáo viên bản ngữ và 1 tiết ôn luyện với giáo viên 

Việt Nam. Bên cạnh đó trẻ còn được tham gia nhiều hoạt động phát 

triển ngôn ngữ cũng như sự mạnh dạn tự tin khi tham giao tiếp với 

người nước ngoài. 

- Ứng dụng phương pháp Montessori vào chăm sóc, giáo dục trẻ với 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. 

 +Tổ chức các hoạt động Thực hành cuộc sống cho trẻ được trực tiếp 

tham gia trải nghiệm dưới sự quan sát và hướng dẫn của cô giáo như: 

Cho trẻ bóc trứng chim cút; cho trẻ bóc quýt, cam canh; dạy trẻ cách 

mặc áo, đi giầy dép…  

+Tổ chức các hoạt động phát triển giác quan cho trẻ thông qua các 

hoạt động động hằng ngày: đi qua chướng ngại vật là sỏi, cát, nước, 

lá cây… hay phân biệt nhám, nhẵn, sần sùi, nhẵn nhụi…Dạy trẻ cách 

bê giáo cụ một cách khéo léo, không làm rơi vỡ. Dạy trẻ cách 

xúc hạt, gắp hạt… để luyện cơ tay và sự phối hợp tay mắt cho trẻ. 

 



 Tiền học phí+  

T Anh Q Tế 

*Lớp( MGB + MGN) + ứng 

dụng phương pháp 

Montessori + tiếng Anh 

Quốc Tế: 

4.400.000đ/tháng/trẻ 

1.500.000đ/tháng/trẻ 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình 

chất lượng cao.  

- Trẻ được thực hiện các hoạt động tại phòng steam + phòng Reggio 

- Tăng cường hoạt động phát triển thể chất cho trẻ. (Phòng GYM) 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực 

lượng giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác 

để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên, nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản…. 

- Trẻ được làm quen tiếng Anh 5 giờ/ tuần với giáo viên bản ngữ và 

1 giáo viên Việt Nam. Trẻ được tắm mình trong môi trường tiếng anh. 

Trẻ được tham gia nhiều hoạt động phát triển ngôn ngữ cũng như sự 

mạnh dạn tự tin khi tham gia giao tiếp với người nước ngoài: cùng 

thầy cô tham gia các hoạt động vui chơi, đi siêu thị, đi dã ngoại…Bên 

cạnh đó, mỗi trẻ có 1 bộ sách và 1 account đi kèm để PH giúp con ôn 

luyện khi ở nhà. 

-Ứng dụng phương pháp Montessori vào chăm sóc, giáo dục trẻ với 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. 

 +Tổ chức các hoạt động Thực hành cuộc sống cho trẻ được trực  

tiếp tham gia trải nghiệm dưới sự quan sát và hướng dẫn của cô giáo 

như: Cho trẻ bóc quýt, vắt nước cam, nhặt đỗ, bóc lạc… 

+Tổ chức các hoạt động phát triển giác quan cho trẻ thông qua các 

hoạt động động hằng ngày: phân biệt mùi, vị của một số món ăn quen 

thuộc, một số gia vị, phân biệt nhám, nhẵn, sần sùi, nhẵn nhụi…Dạy 

trẻ cách bê giáo cụ một cách khéo léo, không làm rơi vỡ. Dạy trẻ cách 

xúc hạt, gắp hạt bằng thìa nhỏ, kẹp gắp… để luyện cơ tay và sự phối 

hợp tay mắt cho trẻ. 

 



 Tiền học phí + 

Tiếng Anh 

 

*Lớp MGL + tăng cường 

tiếng Anh: 

3.100.000đ/ tháng/trẻ 

   500.000đ/tháng/trẻ 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình 

chất lượng cao.  

 

- Trẻ được thực hiện các hoạt động tại phòng Steam + phòng Reggio 

 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực 

lượng giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác 

để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên, nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản…. 

 

- Trẻ được làm quen tiếng Anh 3 tiết/ tuần, trong đó 2 tiết học từ mới, 

nội dung mới với giáo viên bản ngữ và 1 tiết ôn luyện với giáo viên 

Việt Nam. Bên cạnh đó trẻ còn được tham gia nhiều hoạt động phát 

triển ngôn ngữ cũng như sự mạnh dạn tự tin khi tham giao tiếp với 

người nước ngoài. 

 Tiền học phí+ 

TA Quốc Tế 

*Lớp  MGL + ứng dụng 

phương pháp Montessori 

+tiếng Anh Quốc Tế: 

      4.100.000đ/tháng/trẻ 

      1.500.000đ/tháng/trẻ 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình 

chất lượng cao.  

- Trẻ được thực hiện các hoạt động tại phòng Steam + phòng Reggio 

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ lực 

lượng giảng dạy, mua sắm trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác 

để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên, nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản…. 

- Trẻ được làm quen tiếng Anh 5 giờ/ tuần với giáo viên bản ngữ và 

1 giáo viên Việt Nam. Trẻ được tham gia nhiều hoạt động phát triển 

ngôn ngữ cũng như sự mạnh dạn tự tin khi tham gia giao tiếp với 

người nước ngoài: cùng thầy cô tham gia các hoạt động vui chơi, đi 

siêu thị, đi dã ngoại…Bên cạnh đó, mỗi trẻ có 1 bộ sách và 1 account 

đi kèm để PH giúp con ôn luyện khi ở nhà. 

-Ứng dụng phương pháp Montessori vào chăm sóc, giáo dục trẻ với 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. 



 +Tổ chức các hoạt động Thực hành cuộc sống cho trẻ được trực tiếp 

tham gia trải nghiệm dưới sự quan sát và hướng dẫn của cô giáo như: 

Buộc dây giầy; cài khuy áo; quyest nhà, lau bàn ghế hay được tự tay 

pha nước cam, làm salat, làm giá đỗ… 

+Tổ chức các hoạt động phát triển giác quan cho trẻ thông qua các 

hoạt động động hằng ngày: phân biệt mùi, vị của một số món ăn quen 

thuộc, một số gia vị, phân biệt nhám, nhẵn, sần sùi, nhẵn nhụi…Dạy 

trẻ sử dụng giáo cụ một cách cẩn thận và trân trọng giáo cụ. Dạy trẻ 

cách sử dụng đũa, dĩa… để luyện cơ tay và sự phối hợp tay mắt cho 

trẻ. 

 

 

 

 

Các câu lạc 

bộ 

(không bắt 

buộc) 

* CLB múa nâng cao: 

200.000đ/ tháng 

*CLB GYM: 

(dành cho lớp MGL) 

400.000đ/ tháng 

*Đàn Piano: 

400.000đ/ tháng 

* Hành trang cho trẻ vào 

lớp1:( dành cho lớp MGL) 

          500.000đ/tháng 

*CLB tiếng Anh: 

           120.000 đ/ buổi 

 

 

Phụ huynh đăng ký theo nhu cầu 



 Trang bị đồ 

dùng cá nhân 

  Dành cho trẻ NT + MGB 

         1.500.000đ/trẻ 

Dành cho trẻ MGN + MGL 

         1.200.000đ/trẻ 

 

Trang bị đồ dùng phục vụ cá nhân cho trẻ. 

 Đồng phục          1.000.000đ/trẻ - 02 bộ mùa hè 

- 01 bộ mùa đông 

 Hỗ trợ giáo 

dục hòa nhập 

và can thiệp 

*Đánh giá trực tiếp:  

      500.000đ/lần 

*Tiền hòa nhập tại lớp: 

      Theo thỏa thuận 

 

 

 

Ý kiến của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường: 

- Nhất trí với các khoản thu-chi: ……………………………………………… 

- Không nhất trí với các khoản thu-chi: ………………………………………. 

 Tất cả các khoản thu trên được Ban thường trực hội cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu trường MNTH Hoa Thủy Tiên ủy quyền cho phòng 

kế toán thu vào các ngày theo quy định của trường, chi theo quy định của tài chính và chịu trách nhiệm trước phụ huynh học sinh. 

 Tất cả các nội dung trên cũng như chữ ký thỏa thuận được Ban thường trực hội cha mẹ học sinh và nhà trường thực hiện nghiêm túc trên 

cơ sở tự nguyện vì lợi ích chung của trẻ. 

 Bản thỏa thuận này được lập ngày    tháng    năm 2021 tại trường MNTH Hoa Thủy Tiên. 

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH      ĐẠI DIỆN TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN 

TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN HIỆU TRƯỞNG 

 


