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THÔNG BÁO 

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN HỌC, NGHỈ 

HỌC TẠI WOW ART 

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh Trung tâm Mỹ thuật sáng tạo Wow Art 

Nhằm đảm bảo chất lượng và chương trình học của các con, trung tâm Mỹ thuật 

sáng tạo Wow Art trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh về việc thực hiện các nội quy 

lớp học bắt đầu từ 1/9/2019 (Nội quy này đã được gởi tới phụ huynh khi đăng ký cho con 

học lớp vẽ Wow Art):   

I/ ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ: 

Việc đi học đúng giờ sẽ giúp cho các con nhận thức được việc học là nghiêm túc, biết tôn 

trọng thầy cô, bạn bè trong lớp học và giúp cho các con học tập tốt hơn, tiến bộ hơn.  

1) Ảnh hưởng của đi học trễ tới con: 

- Con không được tham gia các hoạt động vui chơi hứng thú khởi động đầu giờ 

cùng thầy cô và các bạn, ảnh hưởng đến tâm trạng, thái độ và kết quả của con 

trong suốt buổi học.  

- Con không được hiểu rõ các bước thực hiện của bài học ngày hôm đó.  

- Con không đủ thời gian hoàn thành tác phẩm, con cảm thấy tự ti so với các bạn 

trong lớp. 

- Con không đủ thời gian tham gia thuyết trình.  

- Gây thói quen xấu cho con , tạo cho con thói quen đi trễ không tôn trọng thầy cô 

và các bạn.  

2) Quy định về thời gian học: 

a. Đối với học viên đang học:  

- Phụ huynh đưa con đến lớp học đúng thời gian quy định đăng ký (Trung tâm có 

ghi rõ giờ bắt đầu học và giờ kết thúc khi đăng ký: 8g-10g-15g-17g)  

- Trong trường hợp phụ huynh đưa con đến trễ quá 15 phút so với thời gian lớp 

học diễn ra thì Trung tâm sẽ có quyền từ chối cho con tham gia vào buổi học 

ngày hôm đó (không được bù buổi học) 

- Trường hợp phụ huynh đưa con đi học trễ có gọi điện thoại xin phép trước 30p 

lớp học diễn ra hoặc gởi mail xin phép trước 24h cho người phụ trách Trung tâm 

thì Trung tâm sẽ cho con vào lớp ngày hôm đó.  
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b. Đối với học viên đăng ký học thử:  

- Phụ huynh đưa con đến lớp học đúng thời gian trung tâm đã đặt lịch hẹn  

- Trong trường hợp phụ huynh đưa con đến trễ quá 15 phút so với thời gian quy 

định thì con sẽ làm bài test sáng tạo riêng và sẽ được tham gia phần thuyết trình 

với lớp.  

II/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC VÀ HỌC BÙ: 

- Phụ huynh khi cho con nghỉ học, có mong muốn học bù vào khung giờ khác vui 

lòng gọi điện thoại cho quản lý chi nhánh hoặc gởi mail tới info@wowart.vn trước 

24h khi lớp học diễn ra. Trung tâm sẽ liên hệ và sắp xếp ca học bù cho con nếu 

có lớp phù hợp. Trong trường hợp nếu không có ca học bù phù hợp cấp độ 

của con vào khung giờ khác thì con sẽ được học bù vào tuần sau ca học 

của mình.  

- Trường hợp phụ huynh không thông báo hoặc thông báo trễ với Trung tâm hay 

tự ý đưa con đến lớp, Trung tâm có quyền từ chối không cho con tham gia lớp 

học và con được tính là nghỉ học hôm đó không được bù buổi. 

- Ảnh hưởng của việc con đổi ca mà không được thông báo: Lớp dư sỉ số, không 

sắp xếp đủ giáo viên hướng dẫn con. Giáo viên chưa chuẩn bị sẵn dụng cụ cho, 

lớp đông ảnh hưởng đến chất lượng buổi học và các học viên khác. 

III/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAM GIA LỚP HỌC CỦA PHỤ HUYNH: 

- Để tạo ra môi trường trải nghiệm, giúp con tự tin và tự lập trong việc học tập, phụ 

huynh vui lòng không tham gia vào lớp học với con. Việc phụ huynh xuất hiện 

trong lớp với sẽ gây mất tập trung của con, con sẽ ỷ lại sự có mặt và giúp đỡ của 

ba mẹ. Ngoài ra gây ảnh hưởng và tị nạnh từ các học viên khác trong lớp. 

- Phụ huynh cho con tham gia lớp học thử buổi đầu tiên được phép tham gia trong 

lớp quan sát tối đa 20 phút đầu giờ cho con làm quen với lớp và 15 phút cuối giờ 

có thể tham gia buổi thuyết trình của con sau khi con đã hoàn thành xong tác 

phẩm. Còn thời gian khác phụ huynh bắt buộc phải chờ con ở ngoài khu vực lớp 

học. 

- Trong trường hợp phụ huynh không hợp tác, con sẽ không được tham gia lớp 

học vào buổi hôm đó.  

- Phụ huynh không nên dùng những lời tiêu cực phê phán, so sánh hoặc chê bai 

tác phẩm của con vì đi ngược với quan điểm của Wow Art “Quá trình quan trọng 

hơn kết quả”, các con sẽ bối rối và tiêu cực ảnh hưởng quá trình học vẽ lâu dài.  
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Rất mong Quý phụ huynh cùng thực hiện các quy định trên để các con có những trải nghiệm 

sáng tạo và hạnh phúc khi học tại Wow Art.  

Trân trọng    

Ngày 16 tháng 08 năm 2019  

 

Ban Chuyên Môn Wow Art    

 

 

 

 


