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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019
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Nội dung

Điều kiện tuyển
sinh

Chia theo khối lớp
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Học sinh
Học sinh học Học sinh học Học sinh học Học sinh
sinh năm
hết lớp 1
hết lớp 2
hết lớp 3
học hết lớp 4
2012 có hộ trong địa bàn trong địa bàn trong địa bàn trong địa
khẩu thường có nguyện có nguyện
có nguyện bàn có
trú hoặc tạm vọng chuyển vọng chuyển vọng chuyển nguyện vọng
trú tại tổ 9 về trường
về trường gần về trường
chuyển về
KP1, KP 3, gần nhà (nếu nhà
gần nhà
trường gần
4, 6 P Tân trường còn (nếu trường (nếu trường nhà
Phong hoặc đủ chỗ)
còn đủ chỗ) còn đủ chỗ) (nếu trường
Khu phố 3A:
còn đủ chỗ)
tổ 23 đến tổ
29 PBình
Thuận
Trường thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo

Chương trình giáo Trường có 2 chương trình tiếng Anh, phụ huynh tự lựa chọn
II dục mà cơ sở giáo chương trình theo nguyện vọng:
dục thực hiện
- Tiếng Anh tăng cường
- Tiếng Anh tích hợp
1.GĐ đảm bảo đầy đủ sách vở đồ dùng học tập cho HS; có góc học
Yêu cầu về phối
tập, có người hướng dẫn, kiểm tra việc học tập ở nhà. Nhà trường
hợp giữa cơ sở giáo chủ động liên lạc qua PHHS bằng các kênh: Họp CMHS, sổ liên
lạc, thăm gia đình học sinh...; GĐ chủ động gặp GVCN, nhà trường
dục và gia đình.
III
Yêu cầu về thái độ hoặc thông qua Ban Đại diện CMHS, để nắm bắt tình hình, phối
hợp GD HS.
học tập của học
2. Học sinh phải chăm chỉ học tập, tự giác hoàn thành nhiệm vụ
sinh
học tập ở lớp, ở nhà, có hướng phấn đấu tiến bộ.
Các hoạt động hỗ
IV
trợ học tập, sinh
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HS được
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thể thao, các môn thể
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thao, các
thao, các
hoạt động
thao, các
thao, các
hoạt động hoạt động ngoại khóa hoạt động hoạt động
ngoại khóa ngoại khóa
ngoại khóa ngoại khóa
Vào GHKI, Vào GHKI,
Vào GHKI,
Vào GHKI,
CHKI, giữa CHKI, giữa Vào GHKI, CHKI, giữa
CHKI, giữa
HKII và CN, HKII và CN, CHKI, giữa HKII và CN,
HKII và CN,
GVCN căn GVCN căn HKII và CN, GVCN căn
GVCN căn
cứ vào các cứ vào các GVCN căn cứ vào các
cứ vào các
biểu hiện
biểu hiện
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đến nhận
đến nhận
quan đến
đến nhận
đến nhận
thức, kĩ
thức, kĩ
nhận thức, kĩ thức, kĩ
thức, kĩ
năng, thái độ năng, thái độ năng, thái độ năng, thái độ
năng, thái độ
trong quá
trong quá
trong quá
Kết quả năng lực, trong quá
trong quá
phẩm chất, học tập, trình đánh trình đánh trình đánh giá trình đánh
trình đánh
giá thường giá thường thường xuyên giá thường
V sức khỏe của học
giá thường
sinh dự kiến đạt
xuyên về sự xuyên về sự về sự hình
xuyên về sự
xuyên về sự
được
hình thành hình thành thành và phát hình thành
hình thành
và phát triển và phát triển triển từng
và phát triển
và phát triển
từng năng từng năng năng lực,
từng năng
từng năng
lực, phẩm lực, phẩm phẩm chất
lực, phẩm
lực, phẩm
chất của mỗi chất của mỗi của mỗi học chất của mỗi
chất của mỗi
học sinh,
học sinh,
sinh, theo các học sinh,
học sinh,
theo các
theo các
mức sau: Tốt, theo các mức
theo các
mức sau:
mức sau:
Đạt, Cần cố sau: Tốt,
mức sau:
Tốt, Đạt,
Tốt, Đạt,
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gắng
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Khả năng học tập
VI tiếp tục của học
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Học sinh
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hoàn thành hoàn thành hoàn thành hoàn thành hoàn thành
chương trình chương trình chương trình chương trình chương trình

lớp học đủ lớp học đủ lớp học đủ lớp học đủ tiểu học đủ
điều kiện lên điều kiện lên điều kiện lên điều kiện lên điều kiện lên
lớp 2
lớp 3
lớp 4
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