
 
 

                                                                       
 
 
 
 

Quy Định về mức học phí của 

Trường quốc tế Đức TP.HCM (IGS) 

cho năm học 2021/ 2022 

 

1. Hiệu lực 

 

Quy định về mức học phí sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2021 và sẽ thay thế cho các quy định 

trước đây. Quy định này sẽ được áp dụng đến khi quy định tiếp theo được ban hành. 

 

2. Thời gian của năm học  

 

Thông thường năm học được tính từ thời điểm từ ngày 01.08 đến 31.07 của năm sau. Thường thì một năm học 

gồm có 180 ngày học, trong đó bao gồm các ngày tham gia vào dự án và các ngày tham quan. 

 

3. Thời gian chăm sóc 

Vượt quá thời gian chăm sóc trước và sau giờ học sẽ được thanh toán riêng. Hợp đồng của trường không bao 

gồm các kỳ nghỉ và thời gian trường đóng cửa theo lịch học. Nếu có nhu cầu chăm sóc trong thời gian này sẽ 

được thoả thuận riêng. 

 

4. Đăng ký nhập học và xin ngừng học tại IGS 

 

a) Việc đăng ký nhập học và xin ngừng học  của các em tại trường IGS phải lập thành văn bản và phải được 

xác nhận của ban giám hiệu nhà trường.  

 

b) Đối với mỗi học sinh mới, mức thu phí đăng ký nhập học sẽ được tính duy nhất một lần, không hoàn lại, 

phí này phải được thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của ban giám 

hiệu nhà trường. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong thanh toán sẽ không được chấp thuận cho việc nhập học. Mà 

không cần bất kỳ văn bản nhắc nhở nào. 

 

c) Sau khi đã đăng ký nhập học thì năm học sau, học sinh sẽ được tự động gia hạn tiếp tục, trừ khi một trong 

các bên tham gia hợp đồng thông báo chấm dứt hợp đồng, chậm nhất là đến ngày 30.06 của năm. 

 

d) Học sinh đã nhập học trong năm học hiện tại, thì phải đóng học phí đủ tháng theo tỷ lệ làm tròn.  

 

e) Trường hợp học sinh xin ngừng học trong năm học, nhà trường sẽ không hoàn trả học phí cho năm học đó. 

 

5. Thời hạn của hợp đồng/chấm dứt hợp đồng  

a) Hợp đồng có hiệu lực đến khi một trong hai bên tham gia hợp đồng không thông báo chấm dứt hợp đồng 

trước  ngày 30.06 của năm học đó. Nếu chấm dứt hợp đồng không đúng thời hạn, phụ huynh vẫn có nghĩa 

vụ thanh toán học phí cho năm học tiếp theo.  

  



 
 

                                                                       
 
 
 
 

6. Điều chỉnh học phí  

a) Việc điều chỉnh các khoản học phí sẽ được tính theo hàng năm,  thông thường được tính theo Văn phòng 

thống kê liên bang năm trước về lạm phát của Việt Nam cũng như các thông số khác có liên quan đến hoạt 

động của trường , trong đó có thể đã thay đổi. Bảng điều chỉnh mức học phí sẽ được phổ biến chậm nhất 

đến ngày 31.03 của năm tiếp theo. Nếu có bất kỳ thay đổi về phí dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh và dịch 

vụ ăn uống do các nhà cung cấp dịch vụ thì nhà trường có quyền điều chỉnh các khoản thu phí tương ứng 

này bất cứ lúc nào.  

   

7. Thanh toán học phí  

a. Sau khi lập hóa đơn, tất cả các chi phí sẽ được thanh toán ngay.  

b. Nếu thanh toán học phí trễ, sẽ phát sinh thêm tiền nhắc nợ quá hạn.  

c. Tất cả các mức thu phí sẽ được thanh toán bằng Việt Nam đồng.  

d. Nếu thanh toán tiền chậm hơn 2 tháng, trường có quyền chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên phụ huynh vẫn có 

nghĩa vụ phải đóng cho nhà trường số tiền chưa thanh toán.  

e. Nếu thanh toán bằng hình thức trả góp thì phải được thỏa thuận riêng.  

f. Đồng phục, tài liệu học tập và tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa và các chi phí cho các chuyến đi học, các 

chuyến tham quan, kiểm tra bên ngoài thì  không bao gồm trong học phí. Các chi phí đó sẽ được tính riêng. 

 

8. Các dịch vụ bổ sung: dịch vụ xe buýt đưa đón của trường và các bữa ăn (ăn trưa) 

a) Các chi phí cho các dịch vụ bổ sung sẽ được thanh toán ngay sau khi lập hóa đơn 

     (trước ngày 01 tháng 08).  

b) Đăng ký bữa ăn tại trường có thể đăng ký bất cứ lúc nào. Xin ngừng ăn tại trường thì phải thông báo cho 

nhà trường trước 2 tuần vào cuối tháng. 

c) Đăng ký dịch vụ xe buýt đưa đón của trường có thể đăng ký bất cứ lúc nào. Phí xe đưa đón ít hơn một năm 

sẽ được tính theo tỷ lệ làm tròn cho đủ tháng. Chỉ có thể đăng ký ngưng sử dụng dịch vụ xe đưa đón của 

trường vào cuối năm học.  

 

9. Dịch vụ giáo dục khác  

Các lệ phí tham gia cho các chương trình giáo dục khác, chẳng hạn như học nhóm, học hè, những bài học 

thêm tiếng Đức, vv... sẽ được tính tiền riêng. 

 

10. Văn bản 

Bất kỳ thay đổi nào về hợp đồng học, đăng ký, xin hủy đăng ký của học sinh cũng như việc đăng ký  hay 

xin hủy các dịch vụ bổ sung đều phải thực hiện bằng văn bản. 

  



 
 

                                                                       
 
 
 
 

11.        Bảng học phí cho năm học 2021/ 2022  

          

 

Phí nhập học 

Áp dụng cho mẫu giáo 

(Bao gồm kiểm tra trình độ đầu vào 

và thời gian học thử)- có thể hoàn trả 

phí nếu không vượt qua thời gian học 

thử  

76.000.000 VND Thanh toán một lần  

 

Phí nhập học 

Áp dụng cho tiểu học, trung học  và 

trung học phổ thông 

(Bao gồm kiểm tra trình độ đầu vào 

và thời gian học thử)- có thể hoàn trả 

phí nếu không vượt qua kiểm tra 

trình độ năng khiếu/ thời gian học 

thử  

136.000.000 VND Thanh toán một lần 

Học phí cho các em dưới 6 tuổi 264.000.000 VND mỗi năm học 

 

Học phí cho Trường Tiểu học  

(Lớp 1-4)    

 

323.500.000 VND mỗi năm học 

 

Học phí cho giai đoạn định hướng 

(Lớp 5-6)  

 

346.000.000 VND mỗi năm học 

 

Học phí cho Trung cấp 

(Lớp 7-9)  

 

414.000.000 VND mỗi năm học 

 

Học phí cho Trung học phổ thông  

(Lớp 10-12) 

Không bao gồm lệ phí thi 

442.500.000 VND mỗi năm học 

 

Xe buýt đưa đón của trường đến 

Quận 1, Quận 2 và Quận Bình 

Thạnh 

- Các quận khác theo yêu cầu 

 

38.000.000 VND 

 

mỗi năm học 

 

Dịch vụ ăn uống 

(Các em dưới 6 tuổi và lớp 1-4) 

21.000.000 VND mỗi năm học 

 

Dịch vụ ăn uống 

(Lớp 5-12) 

22.000.000 VND mỗi năm học 

 

Chăm sóc ngoài giờ  

 

500.000 VND cứ mỗi 30 phút 

Chăm sóc tuần 

Không bao gồm các chi phí khác cho 

các chuyến tham quan, các bữa ăn, 

vv. 

7.000.000 VND mỗi tuần  

 

 

 

 



 
 

                                                                       
 
 
 
 

12. Chương trình ưu đãi  

 

Giảm học phí cho “Early Bird”  

Điều kiện: 

Áp dụng cho đăng ký mới cũng 

như phải thanh toán học phí đầy 

đủ đến ngày 31 tháng 03 

10% Học phí cho tất cả các lớp 

 

Giảm học phí đối với trường 

hợp  nộp đủ một lần 

Đóng học phí cho nguyên năm và 

các dịch vụ phụ căn cứ theo hóa 

đơn đến ngày 31 tháng 03 

5% Học phí, dịch vụ xe buýt 

đưa đón học sinh, dịch vụ 

ăn uống cho tất cả các lớp  

Giảm giá cho anh chị em 25% Học phí cho tất cả các 

lớp, khi đăng ký cho 

người con thứ 3 và đóng 

học phí tại trường IGS 

 

13. Nhắc nhở nộp học phí                            

 

1. Nhắc nhở 120.000 VND Nếu vượt thời hạn thanh 

toán 2 tuần 

2. Nhắc nhở 240.000 VND Nếu vượt thời hạn thanh 

toán 4 tuần 

 

  TP.HCM, ngày 01.03.2021 

 

 

        ……………………………………. 

         Hiệu Trưởng                              der Schulleiter 

 


