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 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU  

     TRƯỜNG THCS AN SINH 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học  

phổ thông, năm học 2020 - 2021 
 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I Điều kiện tuyển sinh 

HS hoàn 

thành CT Tiểu 

học 

 

 

 - Số lớp: 03 

 - Số HS: 96 

Học sinh đủ 

điều kiện lên 

lớp theo thông 

tư 58 

 

 - Số lớp: 03 

 - Số HS: 100 

Học sinh đủ 

điều kiện lên 

lớp theo thông 

tư 58 

 

 - Số lớp: 03 

 - Số HS: 92 

Học sinh đủ 

điều kiện lên 

lớp theo thông 

tư 58 

 

 - Số lớp: 03 

 - Số HS: 99 

II 
Chương trình giáo dục mà cơ sở 

giáo dục thực hiện 
 - Theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo  

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia đình; Yêu cầu về 

thái độ học tập của học sinh 

 - Đầu năm tổ chức họp phụ huynh thông báo kết quả học 

tập năm trước và kế hoạch, mục tiêu năm học mới. Học 

sinh tham gia ký cam kết thục hiện nội quy nhà trường.  

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục 

 - Có diện tích sân chơi bãi tập, đảm bảo trường học xanh 

sạch đẹp, đảm bảo an toàn, thân thiện.  

 - Có đủ SGK, vở viết cho học sinh, CBGV-CNV. Hỗ trợ 

HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đủ điều kiện 

đến trường.  

V 

Kết quả năng lực, phẩm chất, học 

tập và sức khỏe của học sinh dự 

kiến đạt được 

 - Hạnh kiểm Tốt, Khá: 97%,   

   Hạnh kiểm yếu: 0 

   Học lực khá,giỏi: 55%,   

   Học lực Yếu: Dưới 3% 

 - Tốt nghiệp THCS: 100% 

 - 100% có sức khỏe tốt. 

  

VI 
Khả năng học tập tiếp tục của học 

sinh 
100% 100% 100% 100% 

  

  An Sinh, ngày 14 tháng 09 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 
 

 

 

Nguyễn Thị Oanh 
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