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THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021

ST

T
Nội dung

I
Điều kiện 

tuyển sinh

- Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường hợp đặc biệt: Những HS được học vượt lớp hoặc học sinh ở độ tuổi cao hơn tuổi quy 

định thì tuổi vào học được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

 HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước 

ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

- HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

- Trường hợp đặc biệt: Những HS được học vượt lớp hoặc học sinh ở độ tuổi cao hơn tuổi quy 

định thì tuổi vào học được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

- Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.

- Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, đủ chỗ ngồi cho học sinh và các trang thiết bị dạy và học: 

Tranh ảnh, đồ dùng trực quan..., thư viện có đầy đủ các đầu sách để học sinh tham khảo, phòng 

máy kết nối mạng internet để học sinh sử dụng và có điều kiện truy cập thông tin và học tập qua 

mạng...

- Về phía cha mẹ học sinh, phải đảm bảo đầy đủ: Sách giáo khoa, dụng cụ học tập, xây dựng góc 

học tập, thời gian biểu học tập ở nhà.

- Tổ chức họp CMHS định kì 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, xây dựng quy 

chế phối hợp giữa nhà trường và CMHS trong việc giáo dục học sinh.

- Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội). Nhà trường phối hợp 

thường xuyên, chặt chẽ với gia đình và địa phương để giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên 

lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường 

và gia đình.

- Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với 

nhà trường.

- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập.

- Căn cứ chương trình giáo dục và biên chế năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch và thời 

khoá biểu để điều hành hoạt động dạy học hợp lý.

Chia theo khối lớp

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

- HS đã hoàn thành chương trình THCS và đăng ký thi tuyển vào trường.

Số:…  /TB- THPTMTT Ngã Năm, ngày . . .  tháng 9  năm 2020

- HS đã hoàn thành chương trình của lớp trước đó.

IV

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt của học 

sinh ở cơ sở 

giáo dục.

Chương 

trình giáo 

dục mà nhà 

trường thực 

hiện

Yêu cầu về 

phối hợp 

giữa nhà 

trường và 

gia đình; 

Yêu cầu về 

thái độ học 

tập của học 

sinh.

II

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT  MAI THANH THẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



- Học lực: - Hạnh kiểm: - Học lực: - Hạnh kiểm: - Học lực: - Hạnh kiểm:

+ Giỏi: 20% + Tốt: 80% + Giỏi: 20% + Tốt: 78% + Giỏi: 30% + Tốt: 95%

+ Khá: 42% + Khá: 15% + Khá: 45% + Khá: 17% + Khá: 50% + Khá: 5%

+ TB: 36% + TB: 4,5% + TB: 34,5% + TB: 4,5% + TB: 20% + TB: 0%

+ Yếu: 1,5% + Yếu: 0,5% + Yếu: 0,5% + Yếu: 0,5% + Yếu: 0% + Yếu: 0%

+ Kém: 0,5% + Kém: 0% + Kém: 0%

Khối 10 Khối 12Khối 11

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Trần Ngô Quyền

Ngã Năm, ngày 01 tháng 9 năm 2020

VI

Khả năng 

học tập tiếp 

tục của học 

sinh

- Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn.

- 99,5% học sinh tốt nghiệp THPT.
- 50% HS học tiếp lên ĐH, CĐ sau khi tốt nghiệp.

V

Kết quả đạo 

đức, học 

tập, sức 

khỏe của 

học sinh dự 

kiến đạt 

được


