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BẢN CAM KẾT NHÂP̣ HOC̣ 

Ho ̣và tên cha (me)̣ .......................................................  ...........................................  .................  

Là phụ huynh hoc̣ sinh ................................................. Lớp ....................................  .................  

Điạ chỉ liên hê ̣............................................................... ĐT .......................................................  

Để đảm bảo tốt công tác phối hơp̣ giáo duc̣ giữa gia đình và nhà trường, chúng tôi xin cam 

kết thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung dưới đây trong suốt quá trình con theo hoc̣ taị trường. 

1. Đối với hoc̣ sinh: phu ̣huynh hoc̣ sinh có trách nhiêṃ nhắc nhở, đôn đốc con em thưc̣ hiêṇ 

đầy đủ các điều sau: 

1.1. Tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các nôị quy, quy điṇh của nhà trường. 

1.2. Duy trì đi hoc̣ đều đăṇ đúng giờ. Nghỉ hoc̣ phải có thông xin phép của phu ̣huynh gửi tới nhà 

trường. 

1.3. Đến trường măc̣ đồng phuc̣ và đeo thẻ theo quy điṇh của trường. 

2. Đối với phu ̣huynh hoc̣ sinh: 

2.1. Phu ̣huynh tôn troṇg nôị quy, quy điṇh của nhà trường và luôn đồng hành hỗ trơ ̣nhà trường 

trong viêc̣ yêu cầu hoc̣ sinh thưc̣ hiêṇ nghiêm túc nôị quy, quy điṇh của nhà trường. 

2.2. Phu ̣huynh tìm hiểu môṭ cách đầy đủ về các điều kiêṇ và điều khoản đươc̣ nêu ra trong bản 

hoc̣ phí và các khoản thu của năm hoc̣ hiêṇ taị. Hoc̣ sinh có thể bi ̣ buôc̣ thôi hoc̣ nếu không thưc̣ 

hiêṇ đầy đủ các yêu cầu thanh toán trong bản hoc̣ phí và các khoản thu đa ̃đươc̣ thỏa thuâṇ, nhất 

trí giữa nhà trường và phu ̣huynh. 

2.3. Phu ̣huynh cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến sức khỏe của hoc̣ sinh cho nhà 

trường và cần thông báo kip̣ thời đến nhà trường khi có bất kỳ sư ̣thay đổi liên quan đến sức khỏe 

của học sinh. 

2.4. Phu ̣huynh đồng ý với các quy điṇh về khen thưởng và kỷ luâṭ của nhà trường. Trong trường 

hơp̣ hoc̣ sinh có những hành vi sai trái nghiêm troṇg, nhà trường có quyền buôc̣ hoc̣ sinh đó phải 

thôi hoc̣ mà không bồi hoàn hoăc̣ giảm trừ hoc̣ phí và các khoản thu khác đa ̃nôp̣ cho nhà trường. 

2.5. Phu ̣huynh đồng ý với nhà trường về viêc̣ nhà trường không chiụ trách nhiêṃ với những rủi 

ro xảy ra ngoài mong muốn đối với thân thể hoc̣ sinh ở ngoài nhà trường. 

2.6. Nhà trường không chiụ trách nhiêṃ pháp lý nào đối với các trường hơp̣ mất mát hoăc̣ hư 

hỏng tài sản, đồ dùng cá nhân của hoc̣ sinh. 

2.7. Phu ̣huynh đồng ý cho phép hoc̣ sinh tham gia vào tất cả các hoaṭ đôṇg bắt buôc̣ của nhà 

trường, trong các ngày hoc̣ bình thường. Đối với các hoaṭ đôṇg diêñ ra ở ngoài trường, không 

thuôc̣ ngày hoc̣ chính khóa của hoc̣ sinh, nhà trường se ̃thông báo với cha me ̣hoc̣ sinh và chỉ thưc̣ 

hiêṇ khi có sư ̣chấp thuâṇ của phu ̣huynh. 



2.8.  Phu ̣huynh đồng ý cho nhà trường sử duṇg hình ảnh của hoc̣ sinh với muc̣ đích giáo duc̣ và 

hoaṭ đôṇg của trường. 

2.9. Khi nhà trường cần sư ̣chấp thuâṇ từ phu ̣huynh hoăc̣ đưa ra thông báo đến phu ̣huynh thì nhà 

trường chỉ cần liên hê ̣đến môṭ người (cha hoăc̣ me)̣ của hoc̣ sinh là đủ. 

2.10. Khi có bất kỳ sư ̣thay đổi nào về điạ chỉ, số điện thoại hoăc̣ chi tiết liên hê ̣ thì phu ̣huynh 

phải thông báo ngay cho nhà trường. Nhà trường không chiụ trách nhiêṃ đối với trường hơp̣ 

không liên lac̣ đươc̣ với phu ̣huynh trong trường hơp̣ khẩn cấp hoăc̣ cần cung cấp thư từ khi nhà 

trường không nhâṇ đươc̣ thông báo đầy đủ về sư ̣thay đổi đó. 

2.11. Gia đình se ̃hoàn toàn chịu trách nhiêṃ về moị vấn đề phát sinh trước và sau khi rời khỏi 

cổng trường. 

2.12. Gia đình cam kết với nhà trường để con em mình học tập tại trường trong suốt khóa học 

 (trừ trường hợp đặc biệt). 

2.13. Ban cam kết nhập học này được lập thành 2 bản, gia đình giữ một bản, nhà trường giữ một 

bản và có giá trị pháp lý như nhau. 

      

                                                               Mỹ Hào, ngày ...tháng ....năm 2019 
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