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Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021
STT

Chia theo khối lớp

Nội dung
Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
HS khối 11 năm học 2019HS khối 10 năm học
2020 lên lớp thẳng hoặc
2019-2020 lên lớp thẳng
Trúng tuyển kì Tuyển
lên lớp sau Kiểm tra lại,
hoặc lên lớp sau Kiểm tra
sinh vào lớp 10 do Sở
rèn luyện hè.
lại, rèn luyện hè
GDĐT TPHCM tổ chức
Nhận HS chuyển trường
Nhận HS chuyển trường
Số lượng: 15 lớp
theo quy định
theo quy định
Số lượng: 16 lớp
Số lượng: 14 lớp

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình giáo dục Chương trình giáo dục Chương trình giáo dục phổ
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện phổ thông hiện hành. phổ thông hiện hành. Sách thông hiện hành. Sách cơ
cơ bản chuẩn
bản chuẩn
Sách cơ bản chuẩn

III

CMHS phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; tìm biện pháp
nâng cao chất lượng dạy và học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm tỷ lệ học
sinh yếu kém. Hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học, phối hợp vận động
HS ra lớp trở lại học tập.
Kịp thời phản ảnh với nhà trường các nguyện vọng, ý kiến của cha mẹ học sinh
về các hoạt động của trường và cùng với nhà trường giải thích, giải quyết các
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia
kiến nghị chính đáng của cha mẹ học sinh. Tích cực hỗ trợ nhà trường trong
đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh
khuyết tật.
Cùng với BGH trường, chi hội khuyến học tìm nguồn kinh phí cấp học bổng.
Cố gắng không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học do thiếu ăn, thiếu mặc,
thiếu dụng cụ học tập.

Yêu cầu về thái độ học tập của HS: nghiêm túc, trung thực, sáng tạp, chủ động,
thực hiện đúng giờ nào việc nấy, làm tốt nhiệm vụ học tập.

IV

V

VI

Hoạt động ngoài giờ lên
Hoạt động ngoài giờ lên
Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các hội thi như làm đồ
lớp. Các hội thi như làm
lớp. Các hội thi như làm dùng dạy học, bắn tên lửa
đồ dùng dạy học, bắn tên
đồ dùng dạy học, bắn tên nước, đua xe thế năng
lửa nước, đua xe thế năng
lửa nước, đua xe thế năng Các hội thi tìm hiểu về nội
Các hội thi tìm hiểu về
Các hội thi tìm hiểu về nội dung chuyên môn
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học nội dung chuyên môn
dung chuyên môn
Tiết học ngoài nhà trường:
sinh ở cơ sở giáo dục
Tiết học ngoài nhà
Tiết học ngoài nhà trường: Địa đạo Bến Dược Củ Chi.
trường: Khu nông nghiệp
Thảo Cầm Viên Sài Gòn Khu tái hiện vùng giải
cao TPHCM
Các hoạt động TDTT, phóng Củ Chi.
Các hoạt động TDTT,
phong trào thường xuyên Các hoạt động TDTT,
phong trào thường xuyên
được tổ chức
phong trào thường xuyên
được tổ chức
được tổ chức
HS được giáo dục toàn diện đặc biệt là trong giá dục kĩ năng sống, đạo đức, lối
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe sống, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng hình mẫu HS trẻ-năng
của học sinh dự kiến đạt được
động-khỏe mạnh-trí tuệ -bản lĩnh-dám nghĩ-dám làm-sáng tạo và hiệu quả

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Định hướng nghề nghiệp, giúp các em tiếp tục học tập tại các trường Đại học –
Cao đẳng – TCCN mà các em mong muốn

Củ Chi, ngày 5 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Trần Hoàng Tịnh

