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  SỞ GDĐT  KIÊN GIANG            

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT  
 

THÔNG B¸O 
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 

(Theo TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GDĐT) 

 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Khối lớp 10 Khối lớp 11 Khối lớp 12 

 

 

I 

Điều kiện 

tuyển sinh  

-  Đã hoàn thành 

chương trình lớp 9 đạt 

yêu cầu về KT,KN để 

dự xét, thi tuyển. 

- Hoặc trúng tuyển các 

trường khác. 

-  Đúng độ tuổi quy 

định và có hồ sơ đầy 

đủ.  

- Đã hoàn thành 

chương trình lớp 10 

phổ thông, được 

công nhận lên lớp 

11. 

- Đúng độ tuổi quy 

định và có hồ sơ đầy 

đủ.  

- Đã hoàn thành 

chương trình lớp 11 

phổ thông, được công 

nhận lên lớp 12. 

- Đúng độ tuổi quy 

định và có hồ sơ đầy 

đủ.  

 

 

II 

Chương trình 

giáo dục mà 

cơ sở giáo dục 

thực hiện 

 

- Thực  hiện giảng dạy 

13 môn văn hóa theo 

khung PPCT THPT 

lớp 10 và chuẩn KT-

KN của Bộ GDĐT ban 

hành. 

- Thực hiện các chủ đề 

tự chọn bám sát nâng 

cao. 

- Thực  hiện giảng 

dạy 13 môn văn hóa 

theo khung PPCT 

THPT lớp 11 và 

chuẩn KT-KN của 

bộ GDĐT ban hành. 

- Thực hiện các chủ 

đề tự chọn bám sát 

nâng cao. 

- Thực  hiện giảng 

dạy 13 môn văn hóa 

theo khung PPCT 

THPT lớp 12 và 

chuẩn KT-KN của bộ 

GDĐT ban hành. 

- Thực hiện các chủ 

đề tự chọn bám sát 

nâng cao. 

 

 

 

III 

Yêu cầu về 

phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục 

và gia đình.  

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh 

- Tổ chức họp phụ huynh định kỳ ít nhất 3 lần trong năm học, thông 

qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức ký cam 

kết thực hiện các cuộc vận động giữa GV, HS và phụ huynh, xây 

dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo 

dục HS. 

- Thông qua Nội quy, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định và 

quyền lợi, nghĩa vụ của HS, của cha mẹ HS trong công tác phối hợp. 

Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục. Đảm bảo thông tin hai chiều 

giữa nhà trường và gia đình. 

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Trung 

thực trong học tập không có thái độ gian lận trong kiểm tra thi cử. Có 

hứng thú trong học tập và 50% học sinh có nguyện vọng tiếp tục học 

lên các trường CĐ, ĐH và 50% học sinh theo học nghề hoặc TCCN. 
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IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của 

học sinh ở cơ 

sở giáo dục 

- Thực hiện 3 đủ đối với học sinh: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo 

bằng các hình thức xã hội hóa giáo dục. Tổ chức các phong trào gây 

quỹ, ủng hỗ cơ sở vật chất, hiện vật, kinh phí học bổng có giá trị giúp 

đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, 

miễn hoặc giảm 1 phần các khoản đóng góp nhằm giúp các em  yên 

tâm đến trường. Tổ chức các lớp ngoại khóa, sân chơi đầu tuần, các 

phong trào VN-TDTT củng cố một số kiến thức, kỹ năng học tập, kỹ 

năng sống để các em vận dụng trong học tập và thực tiễn xã hội. 

  Khối lớp 10 Khối lớp 11 Khối lớp 12 

V 

Kết quả đạo 

đức, học tập, 

sức khỏe của 

học sinh dự 

kiến đạt được 

 

1- Hạnh kiểm:  

+Tốt: 80%       

+ Khá: 17% 

+ TB: 3%         

+ Yếu: 0% 

+ Kém:  không có. 

2- Học lực: 

+ Giỏi: 6%        

+ Khá: 35% 

+ TB: 42%   

+ Yếu, Kém: 7% 

3-Sức khỏe: Đảm bảo 

học sinh được chăm 

sóc sức khỏe ban đầu 

tại trường tốt. 

1- Hạnh kiểm:  

+Tốt: 90%      

+ Khá: 9% 

+ TB: 1%       

+ Yếu: 0% 

+ Kém:  không có. 

2- Học lực: 

+ Giỏi: 8%     

+ Khá: 40% 

+ TB: 53%     

+ Yếu, Kém: 3% 

3-Sức khỏe: Đảm 

bảo học sinh được 

chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại trường 

tốt. 

1- Hạnh kiểm:  

+Tốt: 90%      

+ Khá: 10% 

+ TB: 0%       

+ Yếu: 0% 

+ Kém:  không có. 

2- Học lực: 

+ Giỏi: 15%      

+ Khá: 50% 

+ TB: 29%     

+ Yếu, Kém: 0% 

3-Sức khỏe: Đảm 

bảo học sinh được 

chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại trường 

tốt. 

VI 

Khả năng học 

tập tiếp tục 

của học sinh 

 

- HS của trường sau 

khi hoàn thành chương 

trình lớp 10 đạt yêu 

cầu về KT, KN để tiếp 

tục học lên lớp 11 ở tại 

trường hoặc các trường 

THPT khác. 

 

- HS của trường sau 

khi hoàn thành 

chương trình lớp 11 

đạt yêu cầu về KT, 

KN để tiếp tục học 

lên lớp 12 tại trường 

hoặc các trường 

THPT khác. 

 

- HS của trường sau 

khi hoàn thành 

chương trình lớp 12 

đạt yêu cầu về KT, 

KN để tiếp tục học 

lên các trường CĐ, 

ĐH hoặc học  TCCN, 

nghề. 
                                                    

                                                                    Hòn Đất, ngày 14 tháng 9 năm 2018               

                                                           HIỆU TRƯỞNG 
 


