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BẢN CAM KẾT 

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH 
 

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học. 

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông  và trường phổ thông có nhiều cấp học loại 

hình tư thục. 

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT ngày 

22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Để xác định rõ trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình, tạo sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ 

để giáo dục con em chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi, hoàn thiện nhân cách và trở 

thành người có ích cho xã hội trong tương lai. 

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tư thục Nhựt Tân và phụ huynh của: 

Học sinh:................................................................................................................................................... 

Lớp:........................................................Năm học: ........................................................................... 

Nhà trường và phụ huynh đọc và hiểu cùng cam kết thực hiện những điều sau đây: 

 

A. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG: 
 

1. Quản lý  chặt chẽ các hoạt động học tập, vui chơi và  sinh hoạt của0 HS trong thời gian các 

em học tập tại trường. Phối hợp PHHS để cùng chăm lo, giáo dục và tạo điều kiện cho các 

em rèn luyện tác phong, đạo đức, hình thành nhân cách sống tốt. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỰT TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



2.  Đảm bảo đầy đủ  các điều kiện cơ  sở  vật  chất, trang  thiết bị để  giảng  dạy  và  giáo  dục 

HS đạt hiệu quả cao nhất. 

3. Đảm bảo việc giảng dạy đúng nội dung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Bố trí giáo viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

giảng dạy. 

4. Tổ chức tốt các hoạt động y tế học đường. 

5. Đảm bảo và kiểm soát về  an toàn thực phẩm, học sinh sử dụng các bữa ăn trong ngày 

được chế biến tại bếp ăn nhà trường. 

6. Đảm bảo cho học sinh có điều kiện tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng, Đội TNTP và các hoạt 

động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan, học tập ngoại khóa… mang tính 

giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho các em. 

7. Trong trường hợp học sinh ốm đau, tai nạn đột xuất, nguy cấp, không  thể xử lý tại nhà  

trường, nhà trường sẽ chuyển học sinh đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được 

điều trị kể cả khi chưa thể liên lạc được với phụ huynh, thì Phụ huynh đồng ý ủy quyền 

cho nhà trường lựa trọn các phương thức điều trị, chữa trị theo tư vấn của bác sĩ tại cơ sở 

y tế học sinh được chuyển đến. Tất cả những chi phí điều trị cho học sinh trong tình trạng 

khẩn cấp sẽ được phụ huynh thanh toán theo chứng từ do 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 

học sinh một khi những vấn đề đó xảy ra nằm ngoài khả năng hoặc/và phạm vi, tầm kiểm 

soát của nhà trường. 

8. Học sinh bị thiểu năng trí não, tự kỷ hoặc rối loạn hành vi ảnh hưởng đến học tập được phát 

hiện trong thời gian học tập tại trường, hoặc do phụ huynh không phát hiện, không thông 

báo trước khi học sinh nhập học, nhà trường sẽ Yêu cầu phụ huynh đi thăm khám, sau khi 

có kết quả cụ thể, sẽ cho học sinh ngưng học và gia đình có trách nhiệm đưa học sinh về điều 

trị bệnh. 

9. Phụ huynh chấp thuận để nhà trường trả học sinh về với lý do sau; Học sinh vi phạm kỷ 

luật quy chế quản sinh nhà trường. Nhà trường phát hiện Phụ huynh cung cấp thông tin sai lệch 

về hồ sơ học sinh, không cung cấp đầy đủ giấy tờ đúng quy định nhập nhập học của học sinh. 

Phụ huynh không  hoàn thành các khoản phí học tập hoặc quá hạn quy định là 15 ngày. 

10.  Học sinh bị các bệnh lây nhiễm như đau mắt đỏ, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi, cúm, tiêu 

chảy, chân tay miệng, vv… phải được nghỉ ngơi tại nhà. Điều này nhằm ngăn việc lây 

bệnh cho các học sinh khác trong phạm vi trường học. Học sinh chỉ được trở lại trường 

khi đã có xác nhận của bác sĩ là đã khỏi bệnh.  

11. Phụ huynh chậm đóng các khoản phí so với thời gian quy định là 15 ngày mà nhà trường 

nhắc nợ nhiều lần vẫn chưa thanh toán. Nhà trường sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp 

và xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi thiệt hại cũng như ảnh hưởng đấn chất lượng 



học tập của học sinh bị nghỉ học, phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm.      

12.  Nhà trường được phép trả học sinh về với lý do sau; Phụ huynh hoặc Người giám hộ không 

tuân thủ các quy định và nội quy của Nhà trường hoặc có các hành vi gây rối làm mất an 

ninh trật tự của trường và khu vực quanh trường; dùng hình ảnh nhà trường khi chưa được 

nhà trường cho phép để tuyên truyền, gây tổn hại đến danh dự và uy tín của Nhà trường 

hoặc giáo viên, nhân viên của Trường.   
 

B. TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH: 

1. Kiểm tra và ký sổ báo bài hàng ngày của HS nhằm theo dõi và đôn đốc con em tự học tốt ở 

nhà. 

2. Đảm bảo cho con em đi học đúng giờ,  mang theo đầy đủ dụng cụ học tập,  sách giáo khoa, 

tập vở ghi chép theo thời khóa biểu. Nếu HS nghỉ học thì cha mẹ phải viết đơn xin phép, 

trong trường hợp cấp thiết thì phải thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại với GVCN về việc 

HS nghỉ học, sau đó phải có đơn xin phép. Nhà trường không giải quyết nghỉ học với lý do 

không chính đáng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện của HS. 

3. Nếu học sinh có  bệnh  mãn tính, PHHS phải cung cấp hồ sơ bệnh án để bộ phận y tế tiện 

theo dõi và chăm sóc. HS nhập học phải có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện đến trường. 

4. PHHS phải đăng ký danh sách người rước học sinh với nhà trường và nhà trường chỉ chấp 

nhận những người có trong danh sách đăng ký đưa rước học sinh. 

5. PHHS  có   trách  nhiệm  bồi  thường  tài  sản  do  HS  vi  phạm  gây  thiệt  hại  về  cơ  sở  vật  

chất (căn  cứ vào biên bản cụ thể). 

6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp PHHS do nhà trường tổ chức. Khi PHHS thay đổi số điện thoại 

thì yêu cầu báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm và bộ phận văn phòng biết. 

7. Phải đảm bảo cho con em tham gia các hoạt động và chương trình do nhà trường tổ chức. 

8. Phụ huynh cho phép nhà trường được sử dụng hình ảnh, phim tư liệu, bài viết … của học 

sinh đã và đang học tại trường trong công tác giới thiệu, tuyên truyền… của nhà trường. 

9. PHHS, người giám hộ của HS đảm bảo đóng học phí hang tháng đúng hạn (từ ngày 01 

đến ngày 05 hàng tháng). PHHS thanh toán học phí 02 tháng liên tiếp vào các tháng (1 và 

2),(4 và 5). 

10.  Trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch... học sinh không đến 

trường thì các khoản phí hoạt động giáo dục phụ huynh vẫn phải đóng bình thường. Phần 

kiến thức bị gián đoạn nhà trường sẽ tổ chức dạy bù khi học sinh học trở lại trường. 

11. Biểu phí hoạt động giáo dục bao gồm hình thức học Bán Trú và Nội Trú; học sinh khọc 

hình thức nào thì sẽ áp dụng các chế độ tính phí của hình thức đó. Khi học sinh nghỉ có 



phép, nhà trường sẽ trả lại một phần tiền ăn, các khoản phí khác vẫn đóng bình thường 

theo đơn vị tháng. 

12. Nhà trường cân đối tiền ăn suốt năm học và áp dụng chi trả lại 50% tiền ăn/ngày/ tháng 

cho các trường hợp học sinh nghỉ ốm, nghỉ phép, điều trị dài ngày, có đơn xin phép đúng 

quy định (đợt nghỉ không quá 30 ngày) và các kỳ nghỉ dài trên 03 ngày.  

13. Trường hợp học sinh bảo lưu kết quả học tại trường thì phụ huynh vẫn phải đóng 50% 

mức biểu phí đăng ký.  

14. Phụ huynh muốn chuyển trường, rút hồ sơ học bạ có nghĩa vụ hoàn thành tất cả các khoản 

phí còn tồn đọng với nhà trường.              

15. PHHS đóng học phí trực tiếp tại văn phòng nhà trường hoặc có thể chuyển khoản theo 

tài khoản duy nhất của nhà trường có niêm yết tại văn phòng. 

16. Nội quy nhà Trường: PHHS đến liên hệ  tại trường ăn mặc lịch sự, không tự ý vào các khu 

vực chức năng như: Lớp học, nhà ăn, khu nội trú. Khi có nhu cầu trao đổi trực tiếp với 

Ban Giám Hiệu, Giáo viên, Bảo mẫu hoặc các bộ phận khác, vui lòng liên hệ bộ phận bảo 

vệ. 

Giới hạn trách nhiệm của Nhà trường sẽ luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo sự an toàn của 

tất cả học sinh. Tuy nhiên, tai nạn và các trường hợp không mong muốn vẫn có thể xảy 

ra. Trừ khi được chứng minh là hoàn toàn vô trách nhiệm, Nhà trường  sẽ không bị quy 

trách nhiệm về bất cứ rủi ro, thương tật, mất mát hay thiệt hại nào có thể xảy ra với học 

sinh trong khi học ở trường hoặc sử dụng các dịch vụ hay tham gia các hoạt động của 

trường, bao gồm cả các hoạt động diễn ra trong và ngoài khuôn viên trường. 

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ những điều khoản thuộc trách nhiệm của mình cũng như 

những điều chỉnh  cần thiết sau này từ phía nhà trường để cùng nhau giáo dục con em 

chúng ta phát triển hoàn thiện nhất. 

Bản cam kết này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị ngang nhau để 

thực hiện. 

 

 PHHS / NGƯỜI GIÁM HỘ HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên)   Trần Thị Thu Nguyệt 


