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BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL

Quý phụ huynh kính mến,

Cuốn Cẩm nang phụ huynh mà quý vị đang đọc sẽ mang đến những thông tin tổng quan về 

Hệ thống Giáo dục Vinschool; Chương trình học tập; Cách thức kiểm tra đánh giá; Các 

hướng dẫn về nội quy, dịch vụ của nhà trường; Cách thức liên hệ với Ban Giám hiệu về các 

vấn đề mà phụ huynh quan tâm và cần phối hợp với nhà trường trong quá trình học tập của 

các con.

Trân trọng, 

Chúng tôi rất mong trong quá trình phối hợp, nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc, quý phụ 

huynh hãy cởi mở trao đổi trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm của lớp con mình. Nếu Giáo 

viên chủ nhiệm chưa thể giúp phụ huynh giải quyết được các vấn đề, phụ huynh có thể liên 

hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà trường qua email: hieutruong@vinschool.edu.vn hoặc 

đặt lịch hẹn với Ban Giám hiệu thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Nhà trường - Gia đình - Xã hội là ba thành tố quan trọng quyết định kết quả giáo dục. Bởi 

vậy, để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục, nhà trường rất cần sự đồng hành, phối hợp 

của các bậc phụ huynh học sinh trong mọi hoạt động.



TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 

Chuyến đi thực tế, tham quan và dã ngoại

Văn hóa đọc           

Thư viện           

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG         

Xin nghỉ học           

Phòng chứa đồ thất lạc 

          

Kỷ luật            

Báo cáo học tập - Phiếu đánh giá tiến bộ

Quy chế xét học sinh chuyển cấp học 

Tự học ở nhà 

Phục vụ cộng đồng

Nội quy chung           

Cam kết về sử dụng hệ thống mạng        

Thang điểm tiêu chuẩn

Chương trình hè

Bình đẳng và đa dạng trong tuyển dụng giáo viên quốc tế  

Trung thực trong học tập         

Bảo quản tài sản cá nhân và bảo vệ tài sản chung      

Quy định dạy và học trực tuyến        

Câu lạc bộ ngoại khóa

HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG          

Đi muộn           

Thiết bị, tư trang, diện mạo         

Sứ mệnh 

Thời gian biểu

Ngày cuối tuần

Sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ

MÔ HÌNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC VINSCHOOL

Chân dung Vinsers  

Mô hình chương trình học

Lịch năm học

Tổng quan chương trình Giáo dục Phổ thông

Kỳ vọng của trường Tiểu học Vinschool

Chương trình các môn học 

ĐÁNH GIÁ KẾT QuẢ 

Nguyên tắc chung 

Hệ giá trị cốt lõi Vinsers

Tổng quan

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH 

Tầm nhìn 

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Thẻ học sinh           

Thẻ đón trả           

Nghỉ trưa

Trang phục thể thao

Mua đồng phục           

Dịch vụ bán trú

ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

Đồng phục

Tiền ăn

Ăn nhẹ

Vệ sinh

Ăn trưa

Chính sách bảo vệ trẻ em

Quy định chống bạo lực/bắt nạt học đường

Báo cháy và sơ tán khẩn cấp

Thủ tục an ninh khi ra, vào trường

Nhận và chuyển đồ của phụ huynh gửi cho học sinh

SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG

Phòng y tế

Khám sức khỏe định kỳ

Nước uống

Bảo hiểm học sinh

Tai nạn ốm đau và Cấp cứu Y khoa

Giờ tới trường

Cam kết về xử lý tình huống khẩn cấp

Bệnh truyền nhiễm

Đăng ký sử dụng thuốc tại trường

Không hút thuốc trong trường học

Miễn trừ trách nhiệm trong các hoạt động thể chất và 

dã ngoại

Cam kết về cung cấp thông tin sức khỏe học sinh

Giờ tan học

AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG

Hướng dẫn ứng phó khi thời tiết khắc nghiệt

Xe buýt

Website

Facebook

Thông tin liên lạc

Câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại

LIÊN LẠC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG

Người giám hộ

Quà tặng

Các kênh thông tin liên hệ

Cổng thông tin điện tử 

Họp phụ huynh

DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG
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Sứ mệnh của Vinschool là ươm mầm tinh hoa, đào tạo học sinh trở thành những công dân có 
trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để sống hạnh phúc, thành công, 
góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn của Vinschool là trở thành một hệ thống giáo dục Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH 

CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL
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Hệ giá trị cốt lõi Vinsers

Vinsers suy nghĩ tích cực, biết quan tâm đến cảm xúc, lợi ích, sự an toàn của bản thân cũng như những 

người xung quanh. Vinsers biết duy trì, phát huy truyền thống gia đình, văn hóa Việt Nam và tự hào về cội 

nguồn dân tộc. Vinsers có sự hiểu biết đối với các nền văn hóa, tôn giáo, giới tính khác và không can thiệp 

vào quyền được suy nghĩ và hành động khác biệt của mỗi người.

5. Sáng tạo - Creativity

Vinsers luôn nuôi dưỡng sự tò mò, niềm say mê học hỏi, sẵn sàng đón nhận kỹ năng, kiến thức mới, đồng 

thời luôn thực hành tư duy phản biện, chất vấn những gì sẵn có. Vinsers đề cao tinh thần tự học và duy trì 

đam mê học tập suốt đời.

Vinsers có khả năng vượt lên trên những ý tưởng, quy tắc mang tính khuôn mẫu và truyền thống để kiến 

tạo những sáng kiến, hình thức, phương pháp, cách diễn giải mới có giá trị cho mình và cho người khác.

4. Chủ động - Proactiveness

Vinsers sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Vinsers chịu trách nhiệm về những hành 

động của mình và luôn giữ đúng lời hứa. Vinsers đề cao sự trung thực, dũng cảm nói không với điều sai trái, 

tôn trọng và bảo vệ sự thật.

2. Ham học hỏi - Inquisitiveness

3. Chính trực - Integrity

Vinsers năng động, tự tin thể hiện mình, dám nêu ý kiến và bảo vệ chính kiến của mình. Vinsers chủ động 

sáng tạo, dám đưa ra ý tưởng mới và biết huy động nguồn lực để hiện thực hóa ý tưởng đó. Vinsers có khả 

năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, là nhân tố tạo ảnh hưởng tích cực tới bạn bè và cộng 

đồng. Vinsers sống có hoài bão, đam mê, khao khát được đóng góp và biết hành động hướng tới mục tiêu.

1. Tôn trọng - Respect

Nhà trường luôn đề cao các giá trị cốt lõi: Tôn trọng - Ham học hỏi - Chính trực - Chủ động - Sáng tạo. Các 

giá trị cốt lõi này được xây dựng lồng ghép trong tất cả các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh, 

thực tiễn công việc hàng ngày của cán bộ nhân viên và học sinh Vinschool.
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Chân dung Vinsers 

Vinsers là những người có tư duy và phẩm chất của công dân toàn cầu với bản sắc văn hóa Việt, có năng 

lực học tập suốt đời, là thế hệ tiên phong mở lối, và là những cá nhân có khát vọng trở thành người kiến 

tạo tương lai.

Cẩm nang phụ huynh trường Tiểu học Vinschool 6



Kỳ vọng của trường Tiểu học Vinschool

Trên cơ sở Tầm nhìn, Sứ mệnh và Hệ giá trị cốt lõi, đối với cấp Tiểu học, nhà trường và học sinh có những 

kỳ vọng như sau:

Nhà trường có những kỳ vọng cao về cách thức học tập và hành vi ứng xử ở học sinh. Các em chủ động 

đặt ra cho mình mục tiêu phát triển và tự rèn luyện mình cũng như có trách nhiệm trong việc học tập.

Học sinh có quyền kỳ vọng nhà trường là nơi các em được an toàn và tự do khám phá bản thân, trau dồi 

kiến thức, phát triển tiềm năng.

Giáo viên và đội ngũ nhân viên nhà trường sẽ nhiệt tình giúp các em phát triển về mặt kiến thức, trưởng 

thành về nhân cách và sống có trách nhiệm.

Phụ huynh là những người thầy đầu tiên và trọn đời của các em. Sự thành công trên con đường học vấn 

của các em cần sự hỗ trợ, hợp tác thường xuyên của các bậc phụ huynh. Vinschool mong muốn có được 

sự tham gia của phụ huynh trong mọi khía cạnh của quá trình học tập, khám phá và phát triển của các em.
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THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Thời gian biểu

Ÿ  Học kỳ I từ ngày 22/8/2022 đến 23/12/2022.  Học sinh được nghỉ cuối Học kỳ I từ ngày 24/12 - 

31/12/2022.

Lịch năm học

Một ngày học tại trường Tiểu học bao gồm tám tiết học, mỗi tiết học kéo dài 35 phút. Ngày học bắt đầu 

từ 07h45 và kết thúc lúc 15h25. Học sinh đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật 

(không bao gồm những ngày học bù hoặc lịch sự kiện, nếu có). Hàng ngày, tất cả học sinh đều dành 15 

phút đầu giờ cho sinh hoạt chủ nhiệm hoặc môn Giáo dục Kỹ năng - Phẩm chất (CLISE). Thời gian biểu 

điển hình trong ngày như bảng dưới đây. Chi tiết thời gian biểu và thời khóa biểu sẽ được giáo viên chủ 

nhiệm thông báo tới phụ huynh từng lớp.

Chương trình Hè dự kiến sẽ được nhà trường tổ chức trong tháng 6 và tháng 7. Lịch cụ thể của chương 

trình Hè sẽ được công bố hàng năm.

Năm học 2022 - 2023 tại Vinschool được chia thành 2 Học kỳ:

Nhà trường công bố lịch năm học chính thức trên website của trường để phụ huynh và học sinh có thể 

nắm được lịch học, lịch thi, lịch sự kiện và lịch nghỉ Lễ.

Ÿ  Học kỳ II từ ngày 03/01/2023 đến 31/5/2023.

07.45 – 08.00

08.00 – 08.35

08.40 – 09.15

09.15 – 09.30

09.30 – 10.05

10.10 – 10.45

10.50 – 11.25

11.25 – 12.00

12.00 – 12.25

12.25 – 13.00

13.05 – 13.40

13.40 – 13.55

13.55 – 14.30

14.35 – 15.10

15.10 – 15.25

15.30 

15.45

Sinh hoạt đầu giờ

Tiết 1

Tiết 2

Nghỉ giữa giờ

Tiết 3

Tiết 4

Ăn trưa

Nghỉ trưa

Tiết 5

Tiết 6

Nghỉ giữa giờ

Tiết 7

Tiết 8

THỜI GIAN CA 1 CA 2

T HỨ HAI - THỨ SÁU
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15'

35'

35'

15'

35'

35'

35'

35'

25'

35'

35'

15'

35'

35'

15'

Sinh hoạt đầu giờ

Tiết 1

Tiết 2

Nghỉ giữa giờ

Tiết 3

Tiết 4

Ăn trưa

Nghỉ trưa

Tiết 5

Tiết 6

Nghỉ giữa giờ

Tiết 7

Tiết 8

Ăn nhẹ

Học sinh đi xe bus tập trung lên xe

Phụ huynh đón con tại lớp
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Sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ

Trường không mở cửa vào những ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) trừ những sự kiện hay hoạt động đã 

được thông báo trước.

Ngày cuối tuần

Ngoài việc học, học sinh được tham gia vào các sự kiện đặc biệt và các ngày Lễ, Hội trong suốt năm 

học. Chi tiết sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ được công bố trên website của trường, trong phần Lịch năm 

học: https://vinschool.edu.vn/cuoc-song-hoc-duong/lich-nam-hoc/
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MÔ HÌNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC VINSCHOOL

Tổng quan chương trình Giáo dục Phổ thông

Chương trình giáo dục tại Vinschool hướng tới việc xây dựng năng lực tự chủ và tự học, đồng thời 

phát triển kĩ năng thế kỷ 21 cho học sinh để các em đón đầu xu thế và tự thích ứng với những thay đổi 

không ngừng trong một thế giới đầy biến động.

Các môn học tại Vinschool được tổ chức theo mô hình 6 lĩnh vực, gồm lĩnh vực Ngôn ngữ, lĩnh vực 

Khoa học Xã hội, lĩnh vực Toán, lĩnh vực Nghệ thuật, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thông tin, và lĩnh 

vực Giáo dục cá nhân. Mỗi môn học trong từng lĩnh vực vừa phát triển các năng lực đặc thù của môn 

học, vừa nâng cao các kỹ năng thế kỷ 21 và tư duy công dân toàn cầu cho học sinh. Bộ kĩ năng thế kỉ 

21 này được biên soạn bởi Tiến sĩ Lance G. King - chuyên gia hàng đầu thế giới về giáo dục kĩ năng 

cho học sinh, tác giả của những chương trình được giảng dạy rộng rãi tại các trường quốc tế trên 160 

quốc gia.

Bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, chương trình môn Toán Cambridge sẽ được chính thức đưa vào 

giảng dạy tại hệ Tiêu chuẩn của Vinschool từ lớp 1 đến lớp 10. Vinschool đã hợp tác với Cambridge 

University Press để Việt hóa hoàn toàn bộ tài liệu học tập (bao gồm sách giáo khoa, sách bài tập và 

các tài liệu học tập khác). Bên cạnh đó, từ năm học tới, thời lượng dành cho môn Toán hệ Chuẩn được 

tăng lên thêm 1 tiết/tuần so với hiện nay để học sinh có cơ hội rèn luyện các kĩ năng tư duy Toán học 

mà chương trình môn Toán Cambridge yêu cầu. Tương ứng, chương trình tiếng Anh ESL sẽ giảm 01 

tiết (của GVVN)/tuần.

Mô hình chương trình học Vinschool
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NGÔN NGỮ

1. Tiếng Việt

2. Ngữ Văn cơ bản

3. Ngữ Văn nâng cao

4. Văn học Anh (A - Level) 

5. Ngôn ngữ & Văn học Anh (AP)

6. SAT

7. Tiếng Anh

8. Tiếng Nhật

9. Tiếng Trung

10. Tiếng Đức

11. Tiếng Tây Ban Nha

12. Tiếng Pháp

13. Tiếng Hàn

1. Lịch sử & Địa lí 

2. Lịch sử cơ bản

3. Lịch sử nâng cao

4. Địa lí cơ bản

5. Địa lí nâng cao

6. Việt Nam học

7. Viễn cảnh toàn cầu

8. Lịch sử thế giới (AP)

9. Địa lí nhân văn (AP)

TOÁN

NGHỆ THUẬT
1. Mĩ thuật

2. Mĩ thuật và Thiết kế

3. Âm Nhạc

KHOA HỌC & 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Khoa học tích hợp

2. Công nghệ thông tin

3. Công nghệ

4. Khoa học máy tính

1. Giáo dục Kĩ năng - Phẩm chất

2. Giáo dục Thể chất và sức khỏe

3. Giáo dục Quốc phòng & An ninh

4. Tư duy phản biện

Kĩ năng thế kỷ 21

Công dân toàn cầu

GATE

10. Kinh tế/ Kinh doanh 

11. Kinh tế Vi mô (AP)

12. Kinh tế Vĩ mô (AP)

13. Kinh doanh (A - Level)

14. Tâm lí học (AP)

15. Tâm lí học (A - Level)

16. Truyền thông (A - Level)

17. Xã hội học (A - Level)

18. Triết học

KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Toán cơ bản

2. Toán nâng cao

3. Toán (A - Level)

4. Thống kê ứng dụng

5. SAT

5. Vật lí cơ bản

6. Vật lí nâng cao

7. Hóa học cơ bản

8. Hóa học nâng cao

9. Sinh học cơ bản

10. Sinh học nâng cao

GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NHÓM 1

NHÓM 2

N
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Ó
M

 6
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M
 5

NHÓM 4

NHÓM 3



Chương trình các môn học 

Vinschool có hai hệ: Hệ Chuẩn và hệ Nâng cao
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Ÿ Đánh giá thường xuyên: Giáo viên đánh giá tiến bộ của học sinh thể hiện ở các điểm đánh giá dựa trên 

việc theo dõi thái độ, sự tham gia của học sinh, chất lượng hoàn thành các bài tập, chất lượng các dự án 

học tập hay những bài kiểm tra trên lớp.

Ÿ Đánh giá định kỳ: Các bài thi cuối kỳ được ra đề và chấm độc lập nhằm đánh giá khách quan sự tiến bộ và 

năng lực của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.

Đối với hệ Nâng cao, học sinh sẽ làm các bài kiểm tra đánh giá tiến bộ 2 lần/ năm, các bài kiểm tra này được 

chấm bởi giáo viên trong trường. Học sinh khối 5 sẽ thi bài Cambridge Checkpoint. Đây là bài kiểm tra giúp 

học sinh nhận biết kết quả học tập với các nhận xét toàn diện về điểm mạnh và yếu trong mỗi môn học. Bài 

kiểm tra được chấm bởi Cambridge và mỗi học sinh nhận được một báo cáo thành tích và một báo cáo kết 

quả chi tiết.

Nguyên tắc chung

Vinschool tin tưởng sâu sắc mỗi học sinh là đặc biệt và duy nhất. Giáo dục là một quá trình lâu dài và khả 

năng học tập của mỗi học sinh là khác nhau. Vì vậy, tiến bộ của học sinh cần được đánh giá liên tục trong 

suốt quá trình.

Tổng quan

Học sinh được đánh giá theo hai hình thức là Đánh giá thường xuyên (Formative Assessment) và Đánh giá 

định kỳ (Summative Assessment)

Về cơ bản, việc kiểm tra đánh giá giúp học sinh thiết lập mục tiêu cho việc học ở tương lai, giữ vai trò cốt yếu 

trong việc hỗ trợ, đo lường và xác định việc học của học sinh. Mục đích quan trọng nhất của việc kiểm tra 

đánh giá là hỗ trợ mục tiêu học tập và động viên học sinh tiến bộ một cách phù hợp nhằm nhận ra những gì 

học sinh biết, hiểu và có thể làm.

Cẩm nang phụ huynh trường Tiểu học Vinschool 12



Thang điểm tiêu chuẩn

Các môn học tại Vinschool được đánh giá trên thang điểm 10 hoặc Đạt/Không đạt/Hoàn thành tốt/Hoàn 

thành/Chưa hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh đạt điểm từ 5.0 trở lên thường thể hiện mức độ hoàn thành xuất sắc. Các em thể hiện mức độ 

thông hiểu, kiến thức và các kỹ năng trong các chương trình giảng dạy một cách toàn diện và chắc chắn 

cũng như sẵn sàng cho giai đoạn học tập tiếp theo.

R - Rarely/ Hiếm khi: Học sinh hiếm khi biểu lộ những đặc điểm này.

Ÿ  Điểm từ 3.0 - 4.9:

O - Often/ Thường xuyên: Học sinh thường xuyên biểu lộ những đặc điểm này.

Học sinh đạt điểm từ 3.0 - 4.9 thường thể hiện mức độ hoàn thành tốt. Các em thể hiện được sự hiểu biết về 

kiến thức và kĩ năng trong hầu hết các nội dung học tập. Các em sẽ tiến bộ hơn nếu tập trung vào các nội 

dung cụ thể đang gặp khó khăn trong chương trình giảng dạy.

C - Consistently/ Luôn luôn: Học sinh luôn luôn biểu lộ những đặc điểm này.

Ÿ Học sinh sẽ được đánh giá qua cách thể hiện các đặc điểm sau đây sử dụng bảng đánh giá C-O-S-R:

Học sinh đạt điểm dưới 3.0 thường thể hiện mức độ hoàn thành cơ bản. Mặc dù học sinh vẫn thể hiện mức 

độ thông hiểu, kiến thức và các kĩ năng trong chương trình học tập một cách cơ bản nhưng các con sẽ tiến 

bộ hơn nếu tập trung vào tất cả các nội dung đang gặp khó khăn trong chương trình giảng dạy.

Ÿ  Điểm dưới 3.0:

Các môn học chương trình Cambridge được đánh giá bằng điểm trên thang từ 0.0 đến 6.0 (6 là mức hoàn 

thành cao nhất). Thang điểm mô tả dưới đây biểu thị mức độ hoàn thành và thông hiểu của học sinh.

Ÿ  Điểm từ 5.0 - 6.0:

S - Sometimes/ Thỉnh thoảng: Học sinh thỉnh thoảng biểu lộ những đặc điểm này.

Báo cáo học tập - Phiếu đánh giá tiến bộ

Vinschool đánh giá và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh bằng các Phiếu báo cáo kết quả học tập – kỷ luật 

theo định kỳ 4 lần trong một năm học (được cập nhật trên ứng dụng VinschoolOne): giữa học kỳ I, cuối học 

kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

Phiếu báo kết quả học tập giữa kỳ là bảng tóm tắt tiến bộ của học sinh tính tới thời điểm giữa học kỳ. Phiếu 

báo cáo kết quả cuối kỳ là bảng tổng quan kết quả đạt được của học sinh trong học kỳ (hay cả năm học) và 

bao gồm nhận xét của tất cả giáo viên giảng dạy.

Đối với học sinh theo học hệ Nâng cao, bên cạnh phiếu báo cáo kết quả học tập định kỳ đối với chương trình 

dạy bằng tiếng Việt, phụ huynh sẽ nhận được báo cáo tiến bộ đối với các môn học theo chương trình 

Cambridge, cụ thể là môn tiếng Anh, Toán học, Khoa học, ICT và Viễn cảnh toàn cầu. Thêm vào đó, học 

sinh được đánh giá dựa trên năng lực phát triển cá nhân theo các tiêu chí của chương trình Cambridge.

1. Học tập tự tin với nhiều thông tin và ý tưởng.

2. Có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm và tôn trọng người khác.

3. Biết suy ngẫm và phát triển khả năng học tập.

4. Sáng tạo và được chuẩn bị sẵn sàng cho các thử thách mới cũng như các thử thách trong tương lai.

5. Kết nối về trí tuệ và xã hội, sẵn sàng tạo ra sự khác biệt.
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Quy chế xét học sinh chuyển cấp học:

Tất cả học sinh đang học lớp 5 trong hệ thống các trường Tiểu học Vinschool khi chuyển cấp học sẽ được nhà 

trường đánh giá đủ điều kiện vào học tiếp lớp 6 tại hệ thống các trường Vinschool khi đảm bảo các yêu cầu sau:

Ÿ Học sinh đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý (nhà trường không cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ đặc biệt).

Ÿ Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Câu lạc bộ ngoại khóa

Nhằm mục tiêu tạo một môi trường sinh hoạt vui học hè bổ ích, ý 

nghĩa, Vinschool thiết kế và tổ chức các Câu lạc bộ phong phú, 

chuyên biệt cho từng lứa tuổi. Các CLB chú trọng đem đến cho các 

em những hoạt động để khám phá bản thân và thế giới. 

Chương trình Hè

Ngoài giờ học chính khóa, học sinh có thể đăng ký tham gia các 

Câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa nhằm phát huy năng khiếu hoặc theo 

đuổi những đam mê và sở thích của riêng mình. CLB là nơi sinh 

hoạt của tất cả học sinh Vinschool có cùng chung niềm đam mê 

dưới sự điều phối của các chuyên gia và giáo viên giỏi. Các CLB 

trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ Khoa học, tiếng Anh, Kỹ năng, Thể 

thao, Nghệ thuật… 
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Chuyến đi thực tế, tham quan và dã ngoại

Như một phần của hành trình học tập bên ngoài lớp học 

(Education outside the classroom - EOTC), nhà trường 

thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan 

dã ngoại cho học sinh. Đây là một cơ hội giúp học sinh 

nâng cao trải nghiệm học tập, củng cố và áp dụng kiến 

thức trong môi trường thực tiễn, cũng như phát triển 

phẩm chất và kỹ năng cá nhân như khả năng thích ứng, 

lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và tính tự lập. 
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VINSERS

Nhà trường mong muốn xây dựng văn hóa phục vụ 

cộng đồng trong toàn trường. Học sinh cũng được 

khuyến khích tự hành động thông qua các dự án học 

tập gắn liền với cộng đồng cùng các hoạt động nhân 

văn vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên trong 

toàn hệ thống. Đây là cơ hội để học sinh: 

Ÿ Tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng. 

Ÿ Tiếp cận với những quan điểm đa chiều để đánh giá 

và chiêm nghiệm;

Phục vụ cộng đồng

Ÿ Nâng cao sự hiểu biết về các vấn đề toàn cầu và vai 

trò của các em trong đó;

Ÿ Xây dựng ý thức trách nhiệm công dân và sự đồng 

cảm với người xung quanh;
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HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG

Đọc sách là một phần của chương trình giáo dục và là nét văn 

hóa đặc thù mà Hệ thống Giáo dục Vinschool hướng đến ngay 

từ những ngày đầu thành lập.

Mỗi học sinh và giáo viên Vinschool được mong đợi trở thành 

một Đại sứ tích cực của văn hóa đọc. Tất cả các trường đều có 

thư viện hiện đại, được trang bị sách giấy, sách điện tử, phần 

mềm đọc sách cho học sinh; mỗi học sinh đều có tài khoản riêng 

để có thể cá nhân hóa việc đọc và học của mình. Giáo viên chủ 

nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ có hướng dẫn cụ thể các yêu cầu 

và cách tính điểm bộ môn của hoạt động đọc sách.

Trong năm học, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phong phú 

để học sinh được truyền cảm hứng và hình thành niềm đam mê 

đọc sách. Các sự kiện, cuộc thi như: Hội sách, Tuần lễ sách (Book 

Week), Book Review, Hóa thân cùng sách, Sáng tác truyện, 

Xuất bản sách… luôn được các em học sinh hào hứng đón nhận 

và tham gia nhiệt tình.

Văn hóa đọc 
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Thư viện

Để thúc đẩy học tập chủ động trong toàn trường, thư viện Vinschool được đầu tư kỹ lưỡng về nguồn tài 

nguyên để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và học tập của giáo viên và học sinh. 

Giáo viên và học sinh có thể mượn sách ở Thư viện, 

đồng thời lưu ý về thời hạn mượn và trả lại sách 

đúng hạn để những người khác có thể sử dụng các 

nguồn tài nguyên/ sách.

Quản lý thư viện sẽ hướng dẫn học sinh các kỹ năng 

học tập tại thư viện và giới thiệu với học sinh về kỹ 

năng lựa chọn và tìm kiếm nguồn tài liệu phù hợp. 

Để nhận thông tin như chính sách, danh mục đầu 

sách, đăng ký cơ sở dữ liệu trực tuyến và các đường 

dẫn web phục vụ hoạt động nghiên cứu, học sinh 

có thể liên hệ quản lý thư viện.

Tự học ở nhà 

Việc học tập tại nhà có thể bao gồm hoàn thành bài tập trên lớp; thực hành những gì đã học; ôn thi/ kiểm 

tra; chuẩn bị cho các bài học mới; giải quyết các bài tập mở rộng hoặc tham gia các dự án học tập. Thời 

lượng cần cho việc học tập tại nhà có thể thay đổi tùy vào môn học, cấp học, tiến độ, và động lực học tập 

của từng cá thể học sinh. Học sinh cũng có thể kết hợp tự học qua hình thức học tập trực tuyến. Việc tự học 

ở nhà sẽ giúp cho các em tạo thói quen làm việc kỷ luật, nề nếp cũng như rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, 

nghiên cứu trong quá trình tự học.

Phụ huynh hãy cùng đồng hành với nhà trường trong việc giáo dục con. Nếu học sinh gặp khó khăn, phụ 

huynh vui lòng trao đổi thêm với giáo viên để cùng thảo luận về các biện pháp hỗ trợ học sinh.

Cẩm nang phụ huynh trường Tiểu học Vinschool 17



NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG
Nội quy chung

1. Đi học đầy đủ và đúng giờ;

2. Tuân thủ đúng quy định về đồng phục;

3. Chuẩn bị đầy đủ bài vở và đồ dùng học tập, máy tính cá nhân (laptop) để sử dụng tại trường khi được 

giáo viên yêu cầu;

I. Đối với học sinh

4. Lắng nghe khi người khác nói, sử dụng âm lượng phù hợp trong giao tiếp;

7. Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp chỗ ngồi, tủ để đồ dùng cá nhân;

9. Tác phong, lời nói lịch sự; tôn trọng người khác;

6. Luôn nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, thi cử;

10. Tuân thủ nguyên tắc xếp hàng, chờ đến lượt trong các hoạt động tập thể hoặc ở những nơi đông người.

8. Bảo quản tài sản, tiết kiệm tài nguyên lớp học và của trường;

5. Tích cực đóng góp ý kiến và tham gia các hoạt động học tập;

8. Không phát ngôn hay lan truyền thông tin sai 

lệch, không đúng sự thật và không được kiểm 

chứng về nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh của nhà trường.

7. Trường hợp phụ huynh có câu hỏi hay vướng 

mắc liên quan đến công tác giáo dục, chăm sóc học 

sinh tại trường, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với 

giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu nhà 

trường để được giải đáp.

II. Đối với phụ huynh

2. Khi đến khuôn viên trường, đeo thẻ khách trong 

giờ làm việc hoặc đeo thẻ đón trả khi đón học sinh; 

trang phục lịch sự, hành vi văn minh, giao tiếp đúng 

mực với giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường và 

các phụ huynh khác. 

Ÿ Các khu vực/vị trí mà nhà trường cấm quay 

phim/chụp ảnh;

1. Nhắc nhở học sinh tuân thủ các nội quy của nhà 

trường; 

Ÿ Khuôn mặt của học sinh khác, cán bộ nhân viên 

và giáo viên trong khuôn viên trường trừ trường 

hợp được sự đồng ý của học sinh, cán bộ nhân 

viên và giáo viên này.

4. Không hút thuốc trong trường. Không mang 

súng, vũ khí, chất gây nổ, chất dễ gây hỏa hoạn, các 

vật sắc nhọn, các chất gây nghiện vào trường; 

3. Không quay phim, chụp ảnh khi chưa được sự 

đồng ý của Ban Giám hiệu đối với:

5. Không tự ý vào khu vực lớp học khi chưa có sự 

hướng dẫn của người có trách nhiệm;

6. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên và nhà trường 

trong các hoạt động giáo dục học sinh;

12. Cần hoàn thành các khoản phí đúng hạn theo 

Quy định tài chính của nhà trường.

9. Không có những lời nói và hành vi gây ảnh hưởng 

đến tinh thần, sức khỏe, danh dự của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh của nhà trường.

11. Việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa gia 

đình và nhà trường luôn được Vinschool coi trọng. 

Nhà trường rất trân trọng khi phụ huynh có nhã ý 

mời CBNV/GV Vinschool tham gia các hoạt động 

được tổ chức bên ngoài nhà trường, như: hoạt động 

dã ngoại, tiệc liên hoan, tiệc tổng kết năm học, tiệc 

sinh nhật hoặc bất kỳ buổi tiệc/sự kiện nào khác… 

Tuy nhiên, khi tuân theo các thông lệ quốc tế tốt 

nhất mà Vinschool đang hướng tới, nhà trường 

không khuyến khích CBNV/GV tham gia các hoạt 

động này. Các CBNV/GV Vinschool luôn nỗ lực hết 

mình để mang lại những điều tốt nhất cho học sinh. 

Để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn cao về tính 

chuyên nghiệp của CBNV/GV Vinschool, nhà 

trường kính mong quý phụ huynh hiểu và thông 

cảm nếu CBNV/GV từ chối lời mời của quý phụ 

huynh.

10. Không vi phạm các quy định của pháp luật làm 

ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu 

của nhà trường. 

Ÿ Trong trường hợp phụ huynh và (hoặc) học sinh 

không tuân thủ quy định, nhà trường có quyền 

xem xét dừng cung cấp dịch vụ đối với học sinh.

Ÿ Phụ huynh học sinh có con học tại trường Tiểu 

học Vinschool đồng nghĩa với việc đồng ý và tuân 

thủ các quy định và nội quy của nhà trường.
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Bình đẳng và đa dạng trong tuyển dụng giáo viên quốc tế

Nhà trường mong rằng phụ huynh và học sinh chia sẻ trách nhiệm duy trì môi trường học tập tiến bộ, 

bình đẳng và đa dạng, tránh việc phân biệt trở thành nguyên nhân tạo ra rào cản cho việc tiếp cận với 

các cơ hội bình đẳng và hòa nhập.

Vinschool là Hệ thống Giáo dục tuân thủ Quy chuẩn đạo đức với chính sách tuyển dụng bình đẳng 

(Equal Employment Opportunities). Qua đó, nhà trường đảm bảo không có sự phân biệt trong công 

tác tuyển dụng giáo viên. Quyết định tuyển dụng giáo viên phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, hiệu suất 

và kinh nghiệm làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên Cambridge (Cambridge Teacher Standards).

Đội ngũ giáo viên giảng dạy Chương trình quốc tế tại Vinschool là những giáo viên có bằng Cử nhân 

sư phạm hoặc chuyên ngành trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm quốc tế, và kinh nghiệm giảng 

dạy. Toàn bộ giáo viên đều được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên (CPD), nâng cao chuyên 

môn và nghiệp vụ để cập nhật xu thế giáo dục và phương pháp giảng dạy mới. 
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Quy định dạy và học trực tuyến

Trong trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu tạm đóng cửa các trường học hoặc hoạt động của nhà 

trường bị ảnh hưởng bởi các lý do bất khả kháng (các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể dự 

đoán trước và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép), 

bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như: thiên tai, dịch bệnh; để đảm bảo an toàn cho tất cả các 

bên liên quan, nhà trường có thể thay thế hoạt động dạy và học trực tiếp tại trường bằng hình thức dạy và 

học trực tuyến.

Để việc học tập và tiếp thu kiến thức của học sinh thật sự hiệu quả, phụ huynh vui lòng cùng phối hợp với 

giáo viên để hướng dẫn và nhắc nhở các con chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia các lớp học trực 

tuyến và hoàn thành bài tập đầy đủ. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cần nắm rõ và tuân thủ Quy định lớp 

học trực tuyến ( ) để đảm bảo an toàn về hình ảnh cho học sinh theo các https://bit.ly/quydinhhoctructuyen

tiêu chuẩn về bảo vệ trẻ em (Child Protection) mà Vinschool đang áp dụng.

Cam kết về sử dụng hệ thống mạng

Ÿ Học sinh tôn trọng bản quyền tư liệu.

Ÿ Những hành động đe dọa đến tính an toàn của hệ thống mạng của trường hoặc những hành động xâm 

phạm hoặc thay đổi đến hệ thống mạng đều bị nghiêm cấm.

Ÿ Cấm sử dụng tin nặc danh và chuyển tiếp liên tục hàng loạt email. Nhà trường sẽ xử lý tuyệt đối nghiêm 

khắc đối với những những trường hợp bêu riếu tiêu cực hoặc châm chọc bạn bè xảy ra ở bất kể thời gian 

và địa điểm nào.

Ÿ Không lập nhóm, group mạng xã hội với tên và hình ảnh của nhà trường (trừ trường hợp dưới sự quản lý 

của nhà trường).

 https://bit.ly/Antoantrenmoitruongmang 

Ÿ Cấm sử dụng hệ thống mạng để truy cập các trang thông tin không phù hợp về quan hệ nam nữ, phân 

biệt đối xử, bạo hành….

Ÿ Học sinh có thể không kết nối được với những trang tán gẫu (chatrooms), sử dụng “Messenger” hoặc 

chơi/tải những trò chơi về máy khi sử dụng mạng của trường.

Ÿ Giáo viên sẽ trực tiếp giải quyết những trường hợp học sinh sử dụng đường truyền Internet của trường 

không hợp lệ. Trong trường hợp này, nhà trường có quyền kiểm soát hoặc xóa bỏ bất cứ tài liệu nào 

trong hệ thống mạng của trường hoặc có quyền quản lý mọi trang web mà học sinh tra cứu.

Phụ huynh có thể tham khảo thông tin về “Chính sách an toàn trên môi trường mạng” tại đây:

Ÿ Đối với Học sinh được sử dụng email: Học sinh chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả email gửi ra và 

những email nhận được, đảm bảo cẩn trọng trong ngôn ngữ và nội dung.

Ÿ Những truy cập hợp lệ trong quá trình học sẽ được quy định rõ bởi người có trách nhiệm.

Ÿ Kết nối mạng chỉ nên thực hiện thông qua tài khoản đã được đăng ký và nên chọn mật khẩu an toàn.

Ÿ Học sinh sử dụng hệ thống mạng hoặc kết nối với máy tính theo đúng quy định của nhà trường. Học 

sinh chỉ được sử dụng các mặc định cài đặt sẵn trên máy tính hoặc phần mềm của trường. Việc truy cập 

mạng phải phù hợp với mục tiêu giáo dục học sinh.
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Trung thực trong học tập

Chính trực là một trong những giá trị cốt lõi của Vinsers. Tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường 

được kỳ vọng thể hiện sự chính trực và liêm chính trong học tập. 

Hành vi thiếu trung thực trong học tập là bất kỳ hành vi hoặc hành động chủ ý nào có thể tạo ra lợi thế học 

tập không công bằng cho bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: 

Học sinh cần nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của sự trung thực trong học tập. Khi phát hiện hành vi 

thiếu trung thực trong học tập, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh. Nếu tái phạm nhiều lần, học sinh 

sẽ bị đình chỉ học, đình chỉ thi hoặc buộc thôi học theo quy định của nhà trường. 

Ÿ Mạo danh tác giả: nhờ người khác hoàn thành bài tập hoặc mạo nhận bài của người khác là của mình. 

Ÿ Trộm cắp: đánh cắp hoặc chia sẻ tài liệu kiểm tra mà không có sự đồng ý của nhà trường. 

Ÿ Đạo văn: sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung do người khác viết và khẳng định đó là của mình, mà 

không trích dẫn tham khảo hợp lý. 

Ÿ Gian lận: sao chép bài làm của người khác hoặc cố tình cho người khác sao chép bài; sử dụng các tài liệu 

trái phép trong bài kiểm tra và các kỳ thi. 

Kỷ luật

Học sinh sẽ bị kỷ luật khi vi phạm các nội quy của 

nhà trường. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hình 

thức kỷ luật bao gồm từ nhắc nhở, viết suy ngẫm, 

trao đổi với giáo viên, cảnh cáo, trừ điểm thi đua, 

đình chỉ học tập

Nếu vì lý do đặc biệt, học sinh sẽ đến muộn hay 

cần đón sớm, phụ huynh vui lòng thông báo trước 

cho nhà trường (thông qua giáo viên chủ nhiệm).

Đi muộn

Cẩm nang phụ huynh trường Tiểu học Vinschool 21



Thiết bị, tư trang, diện mạo

Học sinh không nhuộm tóc khi đến trường. Đầu tóc và áo quần luôn gọn gàng sạch sẽ.

Nếu không có điện thoại di động, học sinh có thể sử dụng điện thoại của văn phòng nhà trường để gọi về 

nhà trong các trường hợp cần thiết.

Học sinh không được sơn móng tay; móng tay cần phải được cắt ngắn và giữ gìn sạch sẽ. 

Vì lý do bảo đảm an toàn trong trường học, nhà trường có quyền mở tủ của học sinh để kiểm tra chất cháy 

nổ hoặc chất gây nghiện bất cứ lúc nào.

Học sinh được phép đeo những trang sức nhỏ tuy nhiên không nên mang những trang sức có giá trị đến 

trường. Học sinh không nên để tiền hoặc những vật dụng có giá trị trong phòng thay đồ, ba lô/túi xách. Nhà 

trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp mất an toàn do không tuân thủ các quy định về 

tư trang hoặc mất, thất lạc tư trang, tiền, và vật dụng cá nhân nào tại trường.

Tất cả học sinh được cấp một ngăn tủ để bảo quản tư trang (học sinh tự trang bị khóa cá nhân). Nhà trường 

khuyến cáo học sinh không đem theo những vật dụng điện tử có giá trị như điện thoại di động, máy nghe 

nhạc đến trường. Nếu mang tới trường, học sinh chỉ sử dụng trước 7h40 và sau tiết học cuối cùng trong 

ngày. Trong các trường hợp khác cần sử dụng cho hoạt động học tập, giáo viên sẽ thông báo tới học sinh và 

phụ huynh.

Bảo quản tài sản cá nhân và bảo vệ tài sản chung

Nhà trường yêu cầu học sinh có ý thức bảo quản tài 

sản cá nhân (đồ dùng học tập, điện thoại, máy tính 

bảng,…) và bảo vệ tài sản chung bao gồm: các vật 

dụng trang trí, các thiết bị học tập, các đồ dùng 

trong sinh hoạt tại trường… Trong trường hợp làm 

hỏng, làm vỡ thì phụ huynh học sinh phải có trách 

nhiệm bồi thường chi phí cho nhà trường với những 

vật dụng có giá trị từ 500.000 VND trở lên. Nhà 

trường không có trách nhiệm bồi thường tài sản cá 

nhân của học sinh nếu học sinh mang đồ dùng có 

giá trị tới trường nhưng không tự bảo quản, để mất 

hay hư hỏng.

Nhà trường có phòng chứa đồ thất lạc của học 

sinh Vinschool. Đồ dùng được tìm thấy trong 

trường sẽ được tập kết tại đây để học sinh đến tìm 

nếu để quên.

Nếu học sinh bỏ quên đồ, các em có thể báo với 

thầy cô tại phòng Công tác học sinh, giáo viên chủ 

nhiệm hoặc cô bán trú để được dẫn tới khu vực lưu 

giữ tìm lại đồ thất lạc. Trước khi nhận đồ, các em 

cần mô tả món đồ bị thất lạc, kèm thông tin về thời 

gian, địa điểm có thể bỏ quên. Ngày 10 hàng 

tháng, phụ huynh và học sinh không đến nhận lại 

đồ thất lạc của con thì các đồ dùng này sẽ được 

nhân viên phụ trách thống kê và sử dụng trong 

các hoạt động thiện nguyện.

Phòng chứa đồ thất lạc

Xin nghỉ học

Nếu học sinh nghỉ học không có lý do, học sinh sẽ được ghi nhận là “nghỉ học không phép” cho đến khi nhà 

trường nhận được thông báo từ gia đình. Phụ huynh vui lòng thông báo trước về thời gian nghỉ học của học 

sinh để nhà trường tiện theo dõi.

Vào ngày học sinh nghỉ học, phụ huynh vui lòng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại, 

VinschoolOne hoặc email trước 07h40 sáng về việc con mình sẽ nghỉ học. Phụ huynh cần thông báo lý do 

xin nghỉ cũng như các thông tin về bệnh trạng nếu học sinh bị ốm.
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ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

Đồng phục

Ÿ Nam: áo polo cộc tay, quần soóc kaki, bộ thể thao mùa hè, mũ. Riêng khu vực phía Bắc có thêm áo 

polo dài tay, quần dài kaki, bộ thể thao mùa đông và áo khoác nỉ.

Vào mùa đông (tại khu vực phía Bắc), học sinh mặc áo khoác đồng phục bên ngoài áo đồng phục, 

hoặc mặc áo giữ nhiệt đen dài tay bên trong áo đồng phục. Học sinh nữ mặc thêm quần tất/quần 

legging màu đen (không sử dụng các màu khác) và mặc váy. Học sinh nam mặc quần dài đồng phục. 

Trong giờ học thể thao, các học sinh mặc đồng phục thể thao mùa đông. Học sinh không phải mặc 

đồng phục nếu thời thiết dưới 15 độ (căn cứ theo nhiệt độ hàng ngày được thông báo tại bản tin Dự 

báo thời tiết của chương trình Chào buổi sáng trên VTV1).

Ÿ Nữ: áo polo cộc tay, váy kaki, bộ thể thao mùa hè, mũ. Riêng khu vực phía Bắc có thêm áo polo dài 

tay, bộ thể thao mùa đông và áo khoác nỉ.

Nhà trường yêu cầu học sinh đi giày bít mũi, bít gót đen với đồng phục hàng ngày. Học sinh cần đội 

mũ Vinschool khi học thể thao ngoài trời, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa và khi đi dã ngoại. 

Mỗi học sinh tự chuẩn bị một đôi dép đi trong lớp theo đúng cỡ chân.

Tất cả học sinh đều được yêu cầu mặc đồng phục khi đến trường. Đồng phục là cách thể hiện bản sắc 

và niềm tự hào về ngôi trường của học sinh đối với cộng đồng, đồng thời đó cũng là trang phục cần 

thiết khi đến trường. Học sinh sẽ mặc đồng phục vào tất cả các ngày đi học (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần), các ngày đi dã ngoại và các ngày hội, ngày Lễ của trường. Bộ đồng phục bao gồm: 

Tiêu chuẩn chung:
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Trang phục thể thao:

Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cung cấp đồng phục tập trung cho học sinh tại một số điểm 

trường. Đồng phục chỉ được cung cấp cho các học sinh của trường Vinschool. Nhà trường sẽ cung cấp 

đồng phục theo các kích cỡ tiêu chuẩn. Trường hợp cần thiết, phụ huynh có thể đổi/trả đồng phục theo 

quy định đổi/trả đồng phục của nhà trường. Phụ huynh có thể mua bổ sung đồng phục bằng hình thức 

đặt hàng online qua website: https://uniform.vinschool.edu.vn/

Thẻ học sinh 

Mỗi học sinh được cấp một thẻ học sinh có hình ảnh giúp nhận diện học sinh, hai thẻ đón trả và một số 

thẻ chức năng khác như thẻ xe bus (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ). Vì lý do an toàn học đường, phụ 

huynh khi ra vào trường cần mang theo thẻ đón trả đã được cấp. Trong trường hợp bị mất thẻ, phụ 

huynh cần thanh toán chi phí làm lại thẻ (chuyển khoản hoặc đóng tiền tại phòng Tuyển sinh) để được 

cấp thẻ mới.

Học sinh phải mặc đồng phục thể thao và đi giày thể thao khi tham gia các hoạt động về thể chất. Học 

sinh được phép mặc đồ thể thao cho toàn bộ thời gian ở trường nếu ngày học đó có tiết học thể chất. Tuy 

nhiên, học sinh cần thay quần áo nếu sau khi tập thể thao ra mồ hôi để giữ vệ sinh cho bản thân và các 

bạn học chung. Những ngày không có tiết học thể chất, học sinh cần mặc đồng phục học sinh theo 

đúng quy định.

Mua đồng phục:

Thẻ đón trả

Phụ huynh của mỗi học sinh được cấp thẻ đón trả có hình ảnh của học sinh, được dùng để đối chiếu khi 

phụ huynh đón học sinh vào giờ tan học.

Trong trường hợp bị mất thẻ, phụ huynh cần thanh toán chi phí làm lại thẻ (chuyển khoản hoặc đóng 

tiền tại phòng Tuyển sinh) để được cấp thẻ mới. Nhà trường không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu phụ 

huynh làm mất thẻ mà không thông báo kịp thời cho nhà trường.

Khi đón con, nhà trường khuyến khích phụ huynh sử dụng ứng dụng VinschoolOne để nhân sự phụ 

trách đối chiếu với ảnh con trên ứng dụng. Trường hợp phụ huynh không sử dụng ứng dụng để đối 

chiếu, phụ huynh cần xuất trình thẻ đón trả khi đón học sinh.
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Tiền ăn

Ăn trưa

Học sinh được khuyến khích tự lập trong các giờ ăn, 

ý thức vệ sinh ăn uống, văn hoá khi ăn. Các cô bán 

trú là những người chăm sóc và động viên học sinh 

biết ăn đa dạng các loại thực phẩm, ăn hết suất của 

mình, cũng như góp phần giáo dục về dinh dưỡng.

Vinschool phục vụ bữa ăn trưa cho tất cả học sinh 

Tiểu học. Thực đơn hàng tuần và thời gian ăn trưa 

của học sinh được cập nhật trên ứng dụng 

VinschoolOne.

Tiền ăn nộp theo kỳ bao gồm tiền ăn trưa, ăn nhẹ và 

không bao gồm tiền ăn sáng. Phụ huynh sắp xếp 

thời gian để học sinh ăn sáng tại nhà trước khi tới 

trường.

Dịch vụ bán trú

Nghỉ trưa

Nước uống

Học sinh có 95 phút để ăn trưa và nghỉ trưa tại trường. Học sinh được cung cấp thảm trải sàn để nghỉ trưa. 

Tuy nhiên, học sinh không nằm trực tiếp lên sàn, thảm mà phụ huynh cần trang bị cho học sinh túi ngủ 

hoặc tấm lót cá nhân để trải lên thảm cho học sinh nằm ngủ.

Nhà trường trang bị các cây nước ở hành lang, nhà ăn và các khu chức năng. Học sinh mang theo bình 

nước cá nhân khi học thể thao, giờ ăn, và trong giờ học. Phụ huynh nên lựa chọn bình nước cá nhân loại 

không dễ vỡ, có thể tái sử dụng, có dán tên và có quai để móc vào bàn học. Học sinh tránh để bình nước cá 

nhân lên bàn, có thể đổ nước ra sách vở.

Phòng học của cơ sở trường tại miền Nam được trang bị điều hòa một chiều, miền Bắc được trang bị điều 

hoà hai chiều. Nhiệt độ trong phòng được điều tiết theo mùa để đảm bảo đủ ấm vào mùa đông, mát mẻ 

vào mùa hè. Phòng học được thường xuyên mở cửa sổ, cửa ra vào để lưu thông không khí.

Ăn nhẹ

Học sinh sẽ được cung cấp bữa ăn nhẹ vào cuối 

tiết học buổi chiều (15h10-15h25).

Vệ sinh

Nhà trường khuyến khích học sinh hình thành thói 

quen vệ sinh răng miệng sau khi ăn. Phụ huynh 

nên trang bị cho con một túi cá nhân có bàn chải, 

kem đánh răng, khăn lau mặt nhỏ để con sử dụng.
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Xe buýt

Để công tác tổ chức tuyến xe đưa đón học sinh đảm bảo an toàn, đúng quy định, đồng thời xây dựng nề nếp, 

phong cách và tính tự lập cho học sinh, nhà trường đề nghị phụ huynh tuân thủ "Quy định sử dụng dịch vụ xe 

buýt". Vui lòng xem chi tiết tại đây. https://vinschool.edu.vn/cuoc-song-hoc-duong/dich-vu-xe-buyt/ 

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của nhà trường và nguyện vọng 

của phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ 

xe buýt cho học sinh và nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”. Với hình thức đón 

“Tại điểm”, danh sách điểm đón cố định của từng trường được công bố, cập nhật tại website: vinschool.edu.vn và 

trên ứng dụng xe buýt của nhà trường.

Giờ tới trường

Giờ tan học

Nhà trường mở cổng đón học sinh từ 7h15 - 7h45. Học sinh bắt đầu giờ học từ 7h45 với 15 phút đầu tiên dành 

cho sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh hoặc người đưa đón cần tuân theo các chỉ dẫn giao thông bên 

ngoài khuôn viên nhà trường, hạn chế tối đa việc gây ùn tắc.

Phụ huynh đón học sinh cần tuân thủ các chỉ dẫn giao thông bên ngoài khuôn viên nhà trường. Các học sinh có 

thẻ tự về được phép tự ra khỏi cổng trường sau giờ tan học. Phụ huynh vui lòng đón con trước 17h00. Sau 17h00 

hàng ngày, nhà trường sẽ đóng cửa (bao gồm khu vực hành lang, các lớp học…) để đảm bảo an ninh chung.

Giờ tan học của học sinh Tiểu học là 15h25. Sau 15h25, nếu học sinh không tham gia các sự kiện hoặc các câu 

lạc bộ ngoại khóa do nhà trường tổ chức, học sinh phải rời khỏi trường muộn nhất vào lúc 17h00.

Khi đón học sinh, phụ huynh/người đón phải xuất trình thẻ đón trả với giáo viên/nhân viên phụ trách hoặc sử 

dụng ứng dụng VinschoolOne để đối chiếu. Trường hợp quên mang thẻ, người đón sẽ được yêu cầu xuất trình 

chứng minh thư/giấy tờ tuỳ thân và ký tên vào sổ theo dõi của bảo vệ theo đúng thủ tục. Học sinh sẽ không được 

phép ra về với phụ huynh hoặc người đón của học sinh khác, trừ khi nhà trường đã được thông báo hoặc có giấy 

uỷ quyền của phụ huynh.

Trường hợp học sinh đến trường sớm hoặc ở lại muộn hơn so với khung thời gian quy định ở trên, nhà trường 

không thể bố trí đủ nhân sự trực tại các vị trí/khu vực để bao quát, kiểm soát an toàn học sinh. Vì vậy, quý phụ 

huynh chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn của học sinh ngoài khung giờ quy định nêu trên. Nếu học sinh 

buộc phải đến trường sớm hoặc ở lại trường ngoài thời gian quy định, các em có thể tập trung tại sân trường hoặc 

sảnh chính để hạn chế các rủi ro mất an toàn và bộ phận bảo vệ có thể nhanh chóng hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra.
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AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG

Email:  (để phản baovehocsinh@vinschool.edu.vn

ánh các sự vụ ảnh hưởng đến an toàn trẻ em)

Chi tiết Chính sách bảo vệ trẻ em tại đây: 

https://bit.ly/Chinhsachbaovetreem 

Chính sách bảo vệ trẻ em

Mục tiêu của Vinschool là tạo ra một môi trường 

an toàn và tích cực cho học sinh. Vinschool có 

trách nhiệm đạo đức và pháp lý đối với trẻ em 

nhằm ngăn chặn và xử lý những tổn hại do cố ý 

hoặc vô ý, xảy ra ở trong hoặc ngoài khuôn viên 

của nhà trường.

Ÿ Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa bão và lũ lụt, Hệ thống Giáo dục Vinschool sẽ thực 

hiện theo quyết định, chỉ thị từ cơ quan ban ngành địa phương, Trung Ương và Chính phủ Việt Nam.

Ÿ Trong trường hợp chính quyền địa phương thông báo về việc nghỉ học sau khi ngày học bắt đầu, phụ 

huynh sẽ được cập nhật thường xuyên và nhà trường sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho các học 

sinh đã có mặt tại trường, hoặc đang trên đường đến trường, cho tới khi các con có thể rời khỏi trường an 

toàn. Phụ huynh không nên mạo hiểm cố gắng đón con trong trường hợp thời tiết không cho phép.

Hàng năm sẽ có 2 lần diễn tập phòng cháy chữa cháy và 1 lần diễn tập phong tỏa trường học để toàn trường 

thực hành việc sơ tán khẩn cấp. Mọi hành vi không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, 

đùa nghịch ấn chuông báo cháy khi không có nguy cơ hỏa hoạn đều không được chấp nhận trong nhà 

trường. 

Nhà trường khuyến khích học sinh chia sẻ và cùng chung tay đẩy lùi hành vi bạo lực/bắt nạt học đường, 

Vinschool không chấp nhận bất kỳ hình thức hành vi bạo lực/bắt nạt học đường nào.

Ÿ Khi xuất hiện thời tiết bất thường, phụ huynh nên tham khảo các bước sau:

Ÿ Chú ý theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức của cơ quan ban ngành địa 

phương, Trung Ương và Chính phủ Việt Nam.

Ÿ Phụ huynh nên cân nhắc kỹ về việc đưa con tới trường hoặc giữ con ở nhà trong điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, bão lũ xảy ra hoặc đường xá, giao thông có thể gây nguy hiểm khi gửi các con tới trường, đồng thời 

trong trường hợp này học sinh được phép đến muộn hoặc nghỉ học. 

Hướng dẫn ứng phó khi thời tiết khắc nghiệt

Chi tiết Quy định chống bạo lực/bắt nạt học đường tại đây: https://bit.ly/Quydinhchongbatnathocduong 

Quy định chống bạo lực/bắt nạt học đường

Báo cháy và sơ tán khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có còi báo động. Cả trường sẽ được sơ tán một cách nhanh chóng nhưng có 

trật tự. Sơ đồ chỉ dẫn chi tiết các lối thoát hiểm được dán tại tất cả các phòng và tất cả giáo viên, nhân viên 

Vinschool phải nắm rõ sơ đồ này. 

Quy trình xử lý nghiêm trọng tại đây: https://bit.ly/xu_ly_su_co
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Thủ tục an ninh khi ra, vào trường

Mục đích của việc kiểm soát tình hình ra, vào trường là để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên ở 

trường cũng như bảo vệ cơ sở vật chất của trường. 

Tất cả phụ huynh/khách tới trường đều phải có hẹn trước. Tại cổng trường, bảo vệ sẽ kiểm tra về cuộc 

hẹn, giữ thẻ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác và cấp 

thẻ ra-vào cho phụ huynh/ khách.

Nhà trường đề nghị khách khi ra, vào trường luôn tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử, vui lòng xem chi tiết tại 

đây: https://bit.ly/QuytacungxuVinschool 

Nhận và chuyển đồ của phụ huynh gửi cho học sinh

Phụ huynh có thể gửi đồ cho học sinh tại khu vực bảo vệ. Nhà trường chỉ nhận và chuyển các vật 

dụng/đồ dùng cá nhân (chăn, gối, thảm, túi ngủ, quần áo, giày/dép, bình nước cá nhân, …) và đồ dùng 

học tập của học sinh. Không nhận gửi các vật dụng đắt tiền như tiền bạc, đồ trang sức, máy tính bảng, 

điện thoại thông minh và các chất cấm theo quy định của cơ quan nhà nước …

Thức ăn/đồ uống do phụ huynh chuẩn bị cho học sinh phải được phê duyệt của Hiệu trưởng với lý do 

chính đáng (như ăn kiêng, chế độ dinh dưỡng đặc biệt do bệnh lý,…). Đồng thời, thức ăn/đồ uống phải 

còn nguyên bao bì nhãn mác, hạn sử dụng. Đối với thức ăn tự chế biến thì phải có cam kết của phụ 

huynh về việc chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sự cố xảy ra đối với bản thân học sinh.

Để nhà trường có thể kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phụ huynh vui lòng không mang 

thức ăn/đồ uống đến trường để tổ chức sinh nhật/liên hoan cho học sinh.

Nhà trường có quyền từ chối nhận đồ gửi nếu người gửi không chứng minh rõ về nhân thân hoặc chưa 

xác định được danh tính của người gửi đối với người nhận, không xuất trình được các giấy tờ ủy quyền 

hoặc quyền giám hộ đối với học sinh. 
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SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG

Sức khỏe của học sinh là nền tảng cho thành công trong học tập. Vinschool có phòng y tế riêng của 

trường và có nhân viên y tế làm việc toàn thời gian, thực hiện nhiệm vụ sơ cứu cho học sinh, nhân viên 

trường và xử lý các sự vụ liên quan đến y tế tại trường. Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe hợp lý cho học sinh, nhà trường cần được thông báo bằng văn bản, kèm hồ sơ y tế (nếu có) về các 

trường hợp học sinh có vấn đề sức khỏe, dị ứng, động kinh, hay cần quan tâm đặc biệt… để các giáo 

viên và nhân viên có thể chú ý và biết cách hỗ trợ học sinh ở trường. Phụ huynh cần thảo luận và cập 

nhật thường xuyên với cán bộ y tế về các vấn đề sức khỏe của con, bao gồm lịch sử tiêm ngừa, dị ứng và 

các bệnh đã biết hoặc bệnh mới. 

Học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần/năm với các bác sĩ được đào tạo, huấn luyện bởi 

bệnh viện Vinmec, hoặc các bệnh viện khác tại tỉnh thành chưa có cơ sở của bệnh viện Vinmec, theo 

thông tư liên bộ hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng y tế

Khi học sinh cảm thấy không khỏe, các em sẽ được đưa đến phòng y tế để kiểm tra và chăm sóc. Đối với 

những học sinh bị ốm không thể tiếp tục buổi học/ngày học, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh để tới 

đón học sinh. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc học sinh bị ốm nặng đột xuất khi ở trường, nhà 

trường sẽ đưa học sinh đến trung tâm y tế gần nhất. Nhân viên của trường sẽ đi cùng với học sinh và 

đợi cho tới khi phụ huynh đến.

Cam kết về cung cấp thông tin sức khỏe học sinh

Trong “Lý lịch sức khỏe”, phụ huynh cam kết cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, tình 

trạng sức khỏe của học sinh và các thông tin liên hệ của phụ huynh, đồng thời thông báo kịp thời cho 

nhà trường khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp không đủ không 

chính xác hoặc không cập nhật kịp thời những thay đổi mới về tình trạng sức khỏe của học sinh có thể 

dẫn đến việc nhà trường có quyền từ chối nhận hoặc yêu cầu học sinh thôi học (nếu sự việc nằm ngoài 

khả năng kiểm soát của nhà trường).

Khám sức khỏe định kỳ

Bảo hiểm học sinh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và thực hiện tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà 

trường sẽ thay mặt phụ huynh làm thủ tục mua và cấp thẻ Bảo hiểm Y tế bắt buộc cho học sinh. Phụ 

huynh sẽ đóng phí bảo hiểm bắt buộc cùng học phí trước khi bắt đầu năm học mới.
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Tai nạn ốm đau và Cấp cứu Y khoa

Cấp cứu Y khoa đối với tai nạn ốm đau nặng, nghiêm trọng: Trong trường hợp tai nạn hoặc bệnh bộc 

phát nghiêm trọng xảy ra ở trường, nhà trường sẽ cố gắng bằng mọi cách liên lạc với phụ huynh. Phụ 

huynh vui lòng thông báo với văn phòng khi có bất kỳ thay đổi nào về số điện thoại nhà, công ty hay số 

điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với tai nạn ốm đau nhẹ: Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo cho cha mẹ. Cán bộ y tế trao đổi 

tình trạng của học sinh với phụ huynh, cách xử lý y tế đã thực hiện và lấy ý kiến phụ huynh về việc tiếp 

tục chăm sóc học sinh tại trường hay tới đón học sinh về nghỉ ngơi.

Học sinh bị nôn mửa hoặc tiêu chảy cần nghỉ ở nhà trong 48 giờ sau lần cuối phát bệnh. Nếu nhiệt độ cơ 

thể cao trên 37.5 độ C, học sinh phải ở nhà ít nhất trong 24 tiếng.

Bệnh truyền nhiễm

Nhà trường sẽ đưa học sinh đến bệnh viện có đủ khả năng cấp cứu gần nhất trừ khi phụ huynh chỉ định 

phòng khám hoặc bệnh viện khác. Cán bộ y tế nhà trường sẽ đi cùng với học sinh đến phòng 

khám/bệnh viện và chờ đến khi phụ huynh đến.

Khi một học sinh bị cảm, cúm hoặc mắc các bệnh thông thường nhưng dễ lây nhiễm khác, phụ huynh 

sẽ được yêu cầu để học sinh ở nhà để tránh lây bệnh cho các học sinh khác.

Phụ huynh ủy quyền cho nhà trường (trong các tình huống mà nhà trường tin một cách hợp lý là khẩn 

cấp) để tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh và đồng ý thanh toán hoặc hoàn trả cho nhà 

trường các chi phí tư vấn và điều trị cho học sinh.

Học sinh khi bị mắc bệnh truyền nhiễm phải được giữ ở nhà và trình cho nhà trường giấy khám sức khỏe 

xác nhận hoàn toàn bình phục và không gây lây nhiễm khi đi học lại.

Cam kết về xử lý tình huống khẩn cấp

Các bệnh truyền nhiễm phổ biến:

Tai nạn ốm đau NH Ẹ

Tai nạn ốm đau NẶNG

NGHIÊM TRỌNG

Tai nạn ốm đau 

Bao gồm: đau đầu, ho, sốt dưới 39 độ C, vết thương đơn giản, 

chảy máu cam… và các ốm đau tai nạn khác không gây hậu quả 

nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh.

Bao gồm (nhưng không giới hạn): Sốt cao trên 39 độ C, khó thở, 

tai nạn gây chảy máu nhiều, hạn chế vận động nhưng còn tỉnh 

táo, bỏng độ II, III, hóc dị vật còn thở được, ngộ độc, dị ứng không 

kèm theo biểu hiện kích thích, khó thở, tím tái…

Bao gồm (nhưng không giới hạn): bệnh tim, hen tái phát gây 

ngừng thở, bỏng độ IV, V, vết thương đứt động mạch, hóc dị vật 

kèm theo biểu hiện vật vã, tím tái, ngừng thở, ngừng tim, đuối 

nước đã bất tỉnh, ngừng hô hấp…

1. Thủy đậu
2. Sởi Đức (Rubella)
3. Sởi
4. Quai bị

  
  5. Viêm gan truyền nhiễm
  6. Viêm kết mạc
  7. Tay, chân, miệng
  8. Chốc lở
  

  
  9. Ghẻ, chấy rận
10. Bệnh Covid - 19
11.  Các bệnh truyền nhiễm khác
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Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc, tránh ngộ độc thuốc cũng như các phản ứng phụ 

gây ra do sử dụng thuốc không đúng cách, phụ huynh xin lưu ý một số quy định trong việc sử dụng thuốc 

và chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường như sau:

Đăng ký sử dụng thuốc tại trường

3.

2.

4.

1.

Vinschool là trường học không hút thuốc (smoke-free school). 

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, phụ huynh, khách, giáo viên 

và nhân viên không hút thuốc lá/thuốc lá điện tử trong khuôn viên 

trường học tại bất kỳ thời điểm nào. 

Nhà trường luôn nỗ lực đảm bảo sự an toàn chung cho học sinh 

cũng như đảm bảo việc chăm sóc hợp lý, theo dõi cẩn thận và 

giám sát chặt chẽ trong các chương trình, sự kiện, các buổi dã 

ngoại, các chuyến đi và các hoạt động thể chất khác nhau (gọi tắt 

là các hoạt động) được tổ chức hoặc tài trợ bởi nhà trường.

Phụ huynh cần có trách nhiệm thông báo với nhà trường về các 

bệnh tật có sẵn của học sinh, cũng như nhắc nhở học sinh chấp 

hành nghiêm túc những nguyên tắc ứng xử và những quy định đã 

được đề ra bởi người giám sát hoạt động, hoặc được ghi trong Nội 

quy của nhà trường.

Không hút thuốc trong trường học

Miễn trừ trách nhiệm trong các hoạt động thể chất và dã ngoại

Phụ huynh có quyền từ chối cho con tham gia các hoạt động trên 

nếu phụ huynh cảm thấy con không khoẻ hoặc không an toàn. 

Phụ huynh đã lường trước những rủi ro mà các hoạt động này có 

thể mang lại và chấp nhận chịu trách nhiệm cho những rủi ro, chấn 

thương thuộc bất kỳ loại hoạt động nào. Phụ huynh đồng ý trao 

quyền, miễn trừ trách nhiệm, và thoả thuận sẽ không kiện nhà 

trường cũng như các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong 

các hoạt động.

Với các loại thuốc không cần đơn chỉ định của bác sĩ, nhà trường chỉ nhận các loại thuốc siro điều trị 

triệu chứng, nước muối nhỏ mũi, oresol. Khi học sinh có dấu hiệu sốt cao 37.5 độ C, bệnh nặng, bệnh 

lây nhiễm, đề nghị phụ huynh cho con đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, chăm sóc tại gia đình và 

thông báo cho nhà trường về tình trạng bệnh của học sinh.

Phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho con uống giữa buổi học cần đăng ký trên ứng dụng VinschoolOne 

và bàn giao thuốc trực tiếp cho nhân viên Y tế trực tại phòng Y tế trường. Nếu học sinh sử dụng dịch vụ 

đón trả bằng xe buýt của trường, phụ huynh đăng ký đơn dặn thuốc trên ứng dụng VinschoolOne và 

bàn giao thuốc cho cô Giám sát xe buýt để chuyển lại cho nhân viên Y tế của nhà trường.

Nhà trường không nhận gửi các loại thuốc Kháng sinh, thuốc bổ và Thực phẩm chức năng (trừ trường 

hợp có chỉ định của bác sĩ).

Các loại thuốc phụ huynh gửi cho học sinh uống tại trường cần có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định. Trường 

hợp phụ huynh gửi thuốc có đơn của bác sĩ nhưng không có nhãn mác, hạn sử dụng, nơi sản xuất, phụ 

huynh cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với nhà trường nếu xảy ra vấn đề uống thuốc tại trường.
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DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

Thực đơn của học sinh do các Bếp trưởng xây dựng dựa trên ngân hàng thực đơn gồm các món ăn đủ 

dinh dưỡng. Trường có tiêu chuẩn bếp và công tác vận hành, đảm bảo đồ ăn luôn ngon miệng, đầy đủ vi 

chất và an toàn vệ sinh.

Bữa ăn học đường Vinschool đặc biệt được bổ sung thêm sữa tươi để cung cấp canxi và các vi chất dinh 

dưỡng giúp các em phát triển chiều cao. Tình trạng dinh dưỡng học sinh được đánh giá ít nhất một lần 

hàng năm và phân loại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Phụ huynh sẽ được thông báo về tình trạng của học sinh sau các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể 

phối hợp với nhà trường trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho con em mình.

Xác định được vai trò quan trọng của dinh dưỡng học đường, trong chương trình Giáo dục thể chất của 

Vinschool có cấu phần “Sống khỏe mạnh - Healthy Living” tập trung vào những nội dung như cách lựa 

chọn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng, sự phát triển của cơ thể… nhằm giúp học sinh có lối sống lành 

mạnh. Cũng từ đây, học sinh có thể hình thành thói quen và thái độ đúng đắn trong tương lai về sức khỏe 

dinh dưỡng.

LIÊN LẠC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG
Thông tin liên lạc

Ÿ Số điện thoại của người giám hộ học sinh trong thời gian đó. 

Người giám hộ phải thực hiện mọi trách nhiệm cần thiết của phụ huynh về vấn đề học tập, sức khỏe và 

phúc lợi của học sinh. Người giám hộ phải được ủy quyền để thay mặt phụ huynh ký tất cả các giấy tờ và 

tài liệu cũng như được ủy quyền để đưa ra các quyết định. Nhà trường hy vọng mọi thông báo liên quan 

đến học sinh mà nhà trường gửi cho người giám hộ sẽ được chuyển giao hoặc truyền đạt đến phụ huynh 

càng sớm càng tốt.

Vinschool tin rằng việc giữ liên lạc tốt giữa phụ huynh và nhà trường là điều rất cần thiết để đảm bảo trải 

nghiệm học tập tốt nhất cho con. Nhà trường cần thông tin cập nhật chi tiết về địa chỉ nhà, email và số 

điện thoại liên lạc của phụ huynh, bao gồm cả địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhà trường sẽ 

kiểm tra thông tin chi tiết của phụ huynh vào đầu mỗi năm học. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào 

trong năm, xin vui lòng thông báo cho nhà trường.

Người giám hộ

Trong trường hợp phụ huynh không có mặt tại địa phương từ 24 (hai mươi bốn) tiếng trở lên trong những 

ngày học của học sinh, phụ huynh cần thông báo cho Văn phòng trường bằng văn bản và cung cấp: 

Ÿ Số điện thoại liên hệ bao gồm số điện thoại tạm thời của cả bố và mẹ ở nơi công tác/du lịch/tạm trú; 
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Nếu quý vị cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn của học 

sinh. Nếu giáo viên chưa thể giải đáp những thắc mắc cho quý vị, xin vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng hay các 

Phó Hiệu trưởng phụ trách. Ban Giám hiệu sẽ nỗ lực giải quyết các mối quan tâm của quý vị. Quý vị có thể gửi 

thư tới địa chỉ email Hiệu trưởng: hieutruong@vinschool.edu.vn

Website

Họp phụ huynh

Bên cạnh cổng thông tin điện tử có thể truy cập qua các trình duyệt web, phụ huynh có nhu cầu có thể đăng ký 

sử dụng dịch vụ app điện thoại của cổng thông tin nhằm cập nhật nhanh nhất các thông tin. 

Cổng thông tin điện tử Vinschool One

Website của nhà trường là trang thông tin chính thức, nơi phụ huynh có thể tìm thấy các thông tin chung về 

nhà trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình học tập…

Trang Facebook của Vinschool là nơi chia sẻ hình ảnh, video về các hoạt động sự kiện nổi bật của học sinh tại 

trường hoặc vinh danh các học sinh có kết quả xuất sắc trong các cuộc thi uy tín trong và ngoài nước.  

Nhà trường sẽ tổ chức chụp ảnh, ghi hình các sự kiện của học sinh và có quyền sử dụng các hình ảnh vào mục 

đích liên quan đến hoạt động và quảng bá của nhà trường.

Nhà trường khuyến nghị, khi phụ huynh có bất cứ ý kiến hay câu hỏi, vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực 

tiếp với giáo viên hoặc Ban Giám hiệu nhà trường để được giải đáp thay vì đăng tải trên các kênh mạng xã hội 

khi chưa có đầy đủ thông tin chính xác.

Ngoài ra, phụ huynh có thể hẹn gặp giáo viên, Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng bằng cách sắp xếp cuộc hẹn 

trước với văn phòng nhà trường thông qua phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng.

Quà tặng

Facebook

Nhà trường tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Lịch 

họp trong năm đã được ghi chú trong lịch năm học.

Để thuận tiện hơn cho phụ huynh trong việc liên lạc, kết nối với giáo viên, cũng như nắm các thông tin cập nhật 

về học sinh, nhà trường vận hành cổng thông tin điện tử dành cho phụ huynh. Theo đó, những thông báo 

chung của nhà trường, thông báo các hoạt động của từng lớp, báo cáo kết quả rèn luyện hằng ngày (nếu có), 

nhận xét tuần của giáo viên chủ nhiệm… sẽ được gửi tới phụ huynh thông qua cổng thông tin điện tử 

VinschoolOne.

Tại Vinschool, họp phụ huynh được tiến hành theo nhiều hình thức: họp phụ huynh toàn trường, họp phụ 

huynh theo lớp, họp phụ huynh 1:1 do học sinh chủ trì giữa phụ huynh và giáo viên.

Phụ huynh có thể truy cập vào website để biết thời gian biểu, lịch sự kiện và giúp học sinh chuẩn bị chu đáo 

các đồ dùng học tập. Phụ huynh cũng có thể xem thực đơn ăn uống hằng tuần của học sinh tại website của 

trường.

Câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại

Món quà lớn nhất với cán bộ giáo viên Vinschool là sự phát triển và tiến bộ của các em học sinh. Vào các dịp Lễ, 

Tết, cán bộ giáo viên của trường được yêu cầu không nhận phong bì, quà tặng từ các phụ huynh dưới bất cứ 

hình thức nào, ngoại trừ thiệp và các món quà lưu niệm do học sinh tự làm hoặc hoa do Ban phụ huynh tặng.
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Các kênh thông tin liên hệ

1. Liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng: 

2. Liên hệ với bộ phận Tuyển sinh:

Khu vực miền Bắc    : 18006511 (Chọn ngôn ngữ và ấn số máy lẻ 1)

Khu vực miền Nam  : 18006511 (Chọn ngôn ngữ và ấn số máy lẻ 2)

3. Liên hệ với bộ phận Kế toán (để được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới Tài chính, Học phí):

Trường Tiểu học Vinschool Imperia Hải Phòng: 18006511 - Ext 213

Trường Tiểu học Vinschool The Harmony : 18006511 - Ext 211

Trường Tiểu học Vinschool Central Park    : 18006511 - Ext 219  

Trường Tiểu học Vinschool Star City       : 18006511 - Ext 236 

Trường Tiểu học Vinschool Times City  : 18006511 - Ext 210

Trường Tiểu học Vinschool Gardenia  : 18006511 - Ext 216

Trường Tiểu học Vinschool Ocean Park : 18006511 - Ext 212

Trường Tiểu học Vinschool Smart City     : 18006511 - Ext 215

Trường Tiểu học Vinschool Golden River      : 18006511 - Ext 218

Trường Tiểu học Vinschool Grand Park            : 18006511 - Ext 221

Trường Tiểu học Vinschool Metropolis  : 18006511 - Ext 214

Trường Tiểu học Vinschool Green Bay  : 18006511 - Ext 217

Trường Tiểu học Vinschool Thăng Long : 18006511 - Ext 118

Trường Tiểu học Vinschool Thăng Long : 18006511 - Ext 313

Trường Tiểu học Vinschool Gardenia  : 18006511 - Ext 311

Trường Tiểu học Vinschool Smart City     : 18006511 - Ext 311

Trường Tiểu học Vinschool Grand Park            : 18006511 - Ext 318

Trường Tiểu học Vinschool Imperia Hải Phòng: 18006511 - Ext 315

Trường Tiểu học Vinschool Golden River      : 18006511 - Ext 318

Trường Tiểu học Vinschool Green Bay  : 18006511 - Ext 313

Trường Tiểu học Vinschool Times City T35; T36: 18006511 - Ext 314

Trường Tiểu học Vinschool Ocean Park : 18006511 - Ext 311

Trường Tiểu học Vinschool Star City     : 18006511 - Ext 315

Trường Tiểu học Vinschool The Harmony : 18006511 - Ext 313

Trường Tiểu học Vinschool Metropolis  : 18006511 - Ext 314

Trường Tiểu học Vinschool Central Park    : 18006511 - Ext 318  
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    Email thông báo và trả lời các thông tin tuyển sinh: tuyensinh@vinschool.edu.vn

5. Email

Tại Hà Nội: 

    Email thông báo các thông tin chung của nhà trường: info@vinschool.edu.vn

    Email nhận và trả lời các băn khoăn, thắc mắc của phụ huynh của Ban Giám hiệu: 

      (các email này sẽ được chuyển tiếp tới Ban Giám hiệu).hieutruong@vinschool.edu.vn

   Email thông báo và trả lời các thông tin tuyển sinh: tuyensinh.hcm@vinschool.edu.vn

   (các email này sẽ được chuyển tiếp tới Ban Giám hiệu). hieutruong.hcm@vinschool.edu.vn

6. Website Vinschool: https://vinschool.edu.vn/

   Email nhận và trả lời các băn khoăn, thắc mắc của phụ huynh của Ban Giám hiệu: 

8. Liên hệ Tổng đài Hiệu trưởng: 096 437 3935 

Tại TP. Hồ Chí Minh:

7. Fanpage Hệ thống giáo dục Vinschool:  https://www.facebook.com/vinschool.vn

   Email thông báo các thông tin chung của nhà trường: info.hcm.tieuhoc@vinschool.edu.vn

4. Liên hệ để phản ánh các sự vụ ảnh hưởng đến an toàn trẻ em

    Email: baovehocsinh@vinschool.edu.vn
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