
Câu lạc bộ trường ( giữ trẻ ) 

 
Câu lạc bộ trường thành lập có mục đích để giáo dục, học tập và giải trí học sinh của trường. 
Câu lạc bộ sẽ bao gồm : 

- Hoạt động của trường thường bắt đầu vào 6h30 sáng trước khi bắt đầu giờ học trong 
trường và vào buổi chiều sau tan trường đến 17h. Học sinh trong câu lạc bộ sẽ được 
chăm sóc dưới sự giám sát của bảo mẫu mà chăm sóc cho cả học sinh vào giờ ăn trưa. 
Sau giờ ăn trưa học sinh sẽ được đưa sang câu lạc bộ và sẽ tham gia các hoạt động giải 
trí bố ích khác nhau như – vẽ, kỹ năng thủ công, hoạt động nhảy hát, nghệ thuật và 
giải trí.  Thông qua những hoạt động kể trên câu lạc bộ sẽ có mục đích khuyến khích 
trẻ tăng cường tính kỷ luật, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ tài sản cá nhân. 

·         Câu lạc bộ ngoài ra sẽ phối hợp hoạt động của mình với nhà trường để cho học sinh 
tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài do trường tổ chức.  
 
Tham gia hoạt động câu lạc bộ 

• Để cho trẻ tham gia cần thiết nộp đơn gia nhập và đóng tiền phí . Hiểu trưởng trường 
thiết lập trợ cấp cho 1 học sinh mỗi tháng. Tiền phí luôn được trả cho tháng 9 đến 
tháng 12 và tháng 1 đến tháng . 

• Phụ huynh và giám hộ khác của của học sinh cần chia sẻ thông tin về việc ra về của 
học sinh và cách ra về khỏi câu lạc bộ ( giữ trẻ) của trường. 

• Cần có đơn viết tay khi xin phép cho trẻ nghỉ học câu lạc bộ giữ trẻ và trong đó cần có 
lý do và cách trẻ ra về. 

• Học sinh không được phép nghỉ học bằng cách xin phép qua điện thoại hoặc tin nhắn 
SMS. 

• Học sinh không được phép để người khác đón trừ khi có giấy cho phép viết tay và ký 
tên của phụ huynh của trẻ. 

• Học sinh không được phép vào câu lạc bộ trông trẻ ở trường nếu cô giáo không hề có 
thông tin về sự cho phép. Trước khi đến câu lạc bộ học sinh phải có trách nhiệm thông 
bảo với cô giáo qua điện thoại, nếu không câu lạc bộ trông trẻ sẽ không có trách nhiệm 
gì với học sinh được gửi. 

• Học sinh không được phép mang theo vật dụng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 
và an toàn của ban thân đồng thời của người khác. Học sinh không nên mang những 
vật dụng đắt tiền đến trường, điện thoại có thể được để trong cặp của học sinh ở phòng 
học của lớp trông trẻ.  

• Sự phận chia và sắp xếp lớp của học sinh ở nhà trẻ được quyết định bởi cô giáo quản 
lý chính của trông trẻ, hiệu trưởng hoặc của hợp tác xã. Luật ưu tiên cho việc sắp xếp 
trẻ đến lớp có tác dụng trên học sinh từ  lớp 1 đến 3, đó là những học sinh có phụ 
huynh làm việc không thể đón bé, bố mẹ ly thân và những trẻ có vấn đề với xã hội 
xung quanh. 

• Nếu phụ huynh cần gửi trẻ trong trường hợp có việc bận, phụ huynh nên đến gặp cô 
giáo quản lý chính của trông trẻ. 

• Nếu học sinh không được đón về muộn nhất vào 17 giờ, phụ huynh hoặc giám hộ học 
sinh sẽ được gọi điện và thông báo. 

 


