
        Biểu mẫu 09 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

      

     UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

  TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,  

         Năm học 2022 - 2023 
 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I Điều kiện tuyển sinh 
261 

 ( 6 lớp) 

257 

( 6 lớp) 

273 

(6 lớp) 

262 

(6 lớp) 

II Chương trình giáo dục mà 

cơ sở giáo dục thực hiện 

1053 học sinh/24 lớp, chia 4 khối: 6, 7, 8, 9 

học theo chương trình giáo dục phổ thông 

hiện hành của Bộ GD&ĐT, chương trình 

GDPT 2018. Thực hiện nghiêm túc không 

cắt xén chương trình theo qui định 35 tuần 

học/1 năm học 

 

III 
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ 

sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập 

của học sinh 

- Thường xuyên trao đổi phối hợp chặt chẽ 

giữa gia đình và nhà trường thông qua các 

phương tiện, ứng dụng CNTT như: phần 

mềm Enetviet, Zalo, cổng thông tin nhà 

trường... 

- HS thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định 

của nhà trường. 

- 100% HS học tập chuyên cần. 

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ của học sinh. 

V 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt của học sinh ở 

cơ sở giáo dục 

- HS được thực hiện tốt các HĐNGLL, môi 

trường văn minh, sạch đẹp.    

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa và 

các hoạt động chuyên đề thông qua các buổi 

sinh hoạt chào cờ đầu tuần. 

- Giao lưu với các tổ chức chính trị xã hội. 

- Trường đã có đầy đủ các trang bị tối thiểu 

theo quy định.  

+ Lớp học: chỗ ngồi đủ cho 2 HS/bàn. 

          02 phòng Tin.  

          01 phòng âm nhạc, mỹ thuật 

          01 phòng ngoại ngữ 

          03 phòng thực hành. 

+ 100% các phòng học chính khóa có đủ ti 

vi, mạng Internet 

 

 

Kết quả năng lực, phẩm 

chất, học tập và sức khỏe 

- 100% HS có đủ sức khỏe để học tập. 

- Dự kiến về kết quả xếp loại hai mặt giáo 



STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

VII của học sinh dự kiến đạt 

được 

dục như sau: 

+  Học lực: TB trở lên đạt: 99,0%. 

 + Hạnh kiểm Tốt khá đạt: 99%. 

VIII Khả năng học tập tiếp tục 

của học sinh 

- Học sinh theo học hết chương trình đào tạo cấp 

THCS đủ điều kiện chuyển lên THPT là : 100%.  

                                                   

 Sở Dầu, ngày 6 tháng 9 năm 2022                                                                           

     HIỆU TRƯỞNG 

             

        (đã ký) 

 

     Nguyễn Thị Thủy Huệ 


