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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2018 - 2019
Stt

I

Nội dung

Chia theo khối lớp
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếp nhận trẻ 6
tuổi vào lớp 1
(sinh năm 2012)
theo Kế hoạch
huy động trẻ ra
lớp và tuyển
sinh lớp 1, lớp 6
năm học 2018 –
2019

- Tiếp nhận
học sinh diện
chuyển đến
đang cư trú
trên địa bàn
quận; Hoàn
thành chương
trình lớp học;
Phụ huynh
liên hệ trực
tiếp với nhà
trường để
được tiếp nhận
(nếu trường
còn chỉ tiêu)

- Tiếp nhận
học sinh diện
chuyển đến
đang cư trú
trên địa bàn
quận; Hoàn
thành chương
trình lớp học;
Phụ huynh
liên hệ trực
tiếp với nhà
trường để
được tiếp nhận
(nếu trường
còn chỉ tiêu)

- Tiếp nhận
học sinh diện
chuyển đến
đang cư trú
trên địa bàn
quận; Hoàn
thành chương
trình lớp học;
Phụ huynh
liên hệ trực
tiếp với nhà
trường để
được tiếp nhận
(nếu trường
còn chỉ tiêu)

203 HS

159 HS

185 HS

- Tiếp nhận
học sinh
diện chuyển
đến đang cư
trú trên địa
bàn quận;
Hoàn thành
chương
trình lớp
học; Phụ
huynh liên
hệ trực tiếp
với nhà
trường để
được tiếp
nhận (nếu
trường còn
chỉ tiêu)
230 HS

Điều kiện tuyển sinh

238 HS

II

Chương trình giáo dục
- Thực hiện theo quy định của Bộ, Sở GD-ĐT (35 tuần).
mà cơ sở giáo dục tuân
thủ

III

- Yêu cầu về phối hợp - Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường thông qua sổ liên lạc, sổ thông
giữa cơ sở giáo dục và báo hàng ngày.
gia đình.
- Thực hiện 5 nhiệm vụ của học sinh, theo điều lệ trường tiểu học.
- Yêu cầu về thái độ học
tập của học sinh

IV

Điều kiện cơ sở vật chất
của cơ sở giáo dục cam
kết phục vụ học sinh - Đủ chỗ ngồi cho học sinh. Có trang thiết bị phục vụ dạy và học.
(như các loại phòng - Dạy Tin học cho học sinh từ lớp 2 → 5.
phục vụ học tập, thiết
bị dạy học, tin học ...)

Stt

Nội dung

Chia theo khối lớp
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

V

- Sinh hoạt ngoại khóa 2-3 lần/năm. Sinh hoạt chủ điểm hàng tuần dưới cờ.
Các hoạt động hỗ trợ
Giáo dục kỹ năng sống.
học tập, sinh hoạt của
học sinh ở cơ sở giáo dục

VI

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm trong giảng dạy, luôn có ý thức
Đội ngũ giáo viên, cán
học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.
bộ quản lý, phương
- CBQL đủ năng lực, trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động của nhà
pháp quản lý của cơ sở
trường.
giáo dục.
- Phương pháp quản lý linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tâm lý tập thể.

VII

Kết quả đạo đức, học
tập, sức khỏe của học
sinh dự kiến đạt được

VIII

Khả năng học tập tiếp
tục của học sinh

- Thực hiện 5 nhiệm vụ của HS đầy đủ 100%.
- Chăm sóc sức khỏe an toàn 100%
Phấn đấu đạt
100% được lên
lớp thẳng

Phấn đấu đạt
100% được
lên lớp thẳng

Phấn đấu đạt
100% được
lên lớp thẳng

Phấn đấu đạt
100% được
lên lớp thẳng

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thảo

100% hoàn
thành bậc
tiểu học

