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I. Kết quả chăm sóc giáo dục:
➢ Kết quả giáo dục theo chương trình học: 48/48 em (tỉ lệ 100% ) đạt mục tiêu,
trong đó:
- Hoàn thành tốt: 28/48 (tỉ lệ 58,3 %)
- Hoàn thành: 20 /48 (tỉ lệ 41,6 %)
- Chưa hoàn thành: 0 (tỉ lệ 0 %)
➢ Kết quả giáo dục cá nhân: Có 25 học sinh tách chương trình học giáo dục cá
nhân, trong đó:
- Hoàn thành mục tiêu: 24/25 – tỷ lệ: 96 %
- Chưa hoàn thành mục tiêu: 1/25 – tỷ lệ: 4%
➢ Năng lực: 71/73 em (tỉ lệ 97, 2%) đạt mục tiêu, trong đó:
- Tốt: 41/73 (tỉ lệ 56,1% )
- Đạt: 30/73 (tỉ lệ 41%)
- Cần cố gắng: 2/73 (tỉ lệ 2,7%)
➢ Phẩm chất: 71 /73 em (tỉ lệ 93,15%) đạt mục tiêu, trong đó:
- Tốt: 52 /73 ( tỉ lệ 71,2 %)
- Đạt: 19/73 (tỉ lệ 26%)
- Cần cố gắng: 2/73 (tỉ lệ 2,7%)
➢ Kết quả giáo dục kỹ năng sống:
1/ Kĩ năng tự phục vụ: 48/48 em (tỉ lệ 100 % ) đạt mục tiêu, trong đó:
- Hoàn thành tốt: 29/48 (tỉ lệ 60,4%)
- Hoàn thành: 19/48 (tỉ lệ 39,6 %)

- Chưa hoàn thành: 0 (tỉ lệ 0 %)
2/ Kĩ năng giao tiếp: 48/48 em (tỉ lệ 100%) đạt mục tiêu, trong đó:
- Hoàn thành tốt: 28/48 (tỉ lệ 58,3 % )
- Hoàn thành: 20/48 (tỉ lệ 41,6 %)
- Chưa hoàn thành: 0 (tỉ lệ 0%)
3/ Kĩ năng xã hội: 48/48 em (tỉ lệ 100%) đạt mục tiêu, trong đó:
- Hoàn thành tốt: 30/48 (tỉ lệ 62,5%)
- Hoàn thành: 18/48 (tỉ lệ 37,5%)
- Chưa hoàn thành: 0 (tỉ lệ 0%)
➢ Kết quả giáo dục hướng nghiệp kỹ năng làm tranh đá: Có 4 em học sinh tham
gia, trong đó:
- Kỹ năng tốt: 1/4 học sinh, tỉ lệ 25 %
- Kỹ năng khá : 1/4 học sinh, tỉ lệ 25 %
- Kỹ năng trung bình: 2/4 học sinh, tỉ lệ 50 %
➢ Kết quả giáo dục kỹ năng rửa xe 2 bánh: Có 4 em học sinh tham gia, trong đó:
- Kỹ năng tốt: 2/8 học sinh, tỉ lệ 25 %
- Kỹ năng khá : 4/8 học sinh, tỉ lệ 50 %
- Kỹ năng trung bình: 2/8 học sinh, tỉ lệ 25 %
➢ Kết quả giáo dục kỹ năng cha chế- nấu ăn:
- Học kỳ II do thiếu giáo viên nên lớp đã tạm ngưng hoạt động.
II. Kết quả chăm sóc- nuôi dưỡng:
- Học sinh tham gia bảo hiểm y tế tỉ lệ 100%
- Học sinh được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi cân đo tỉ lệ 100%
- Học sinh được tẩy giun chăm sóc sức khỏe tỉ lệ 100%
- Học sinh có sổ theo dõi sức khỏe theo quy định tỉ lệ 100%
- Học sinh được đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động tỉ lệ 100%
- Tỉ lệ chuyên cần của học sinh đạt trên 95 %.
- Chất lượng bữa ăn được đảm bảo đầy đủ, cân đối và hợp lý

- Đảm bảo học sinh học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân
thiện.
II. Kết quả tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh:
- Có 02 học sinh đạt Giải khuyết khích hội thi “ Nét Vẽ Xanh” Cấp Thành Phố
năm học 2020-2021./.
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