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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023.

STT Nội dung
Chia theo khối lớp

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

I

Điều kiện tuyển sinh

Xét tuyển theo chỉ

tiêu Sở GDĐT giao

Thực hiện theo thông tư số
26/2020/TT- BGDĐT ngày
26/8/2020 của Bộ GDĐT về Sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế đánh giá, xếp loại học
sinh trung học cơ sở và học sinh
trung học phổ thông ban hành
kèm theo Thông tư
số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12
tháng 12 năm 2011 của Bộ
trưởng BộGiáo dục và Đào tạo

II

Chương trình giáo dục mà cơ
sở giáo dục thực hiện

- Chương trình GDPT cấp THPT ban hành kèm theo
Quyết đinh số 16/2006/QĐ-BGDĐT - GDTrH ngày
16/09/2021 của Bộ GDĐT cấp THCS- THPT ứng phó
với dịch Covid- 19 năm học 2021-2022.
- Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 21/12/2018 của
Bộ giáo dục và đào tạo.
- Hướng dẫn số 7291/BGDĐT- GDTrH ngày
01/11/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học 2
buổi/ngày đối với các trường trung 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

- Họp CMHS mỗi năm ít nhất 3 lần. CMHS cần phối
hợp để theo dõi thông tin về chuyên cần, kết quả học
tập và rèn luyện của học sinh.
- GVCN thường xuyên liên hệ với gia đình HS; BGH
tiếp CMHS khi CMHS liên hệ; HS tích cực học tập,
rèn luyện đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng
giao tiếp.
- Nghiêm túc, tích cực, tự giác, thân thiện

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt của học sinh ở cơ sở
giáo dục.

- Đảm bảo đủ CSVC để phục vụ cho việc học tập của
học sinh.
- Hoạt động Đoàn TNCS. HCM
-Hoạt động các CLB học tập TDTT được tích hợp với
hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài
giờ lên lớp.



V

Kết quả năng lực, phẩm chất,
học tập và sức khỏe của học
sinh dự kiến đạt được

Học tập: lên lớp
thẳng 100%;
Hạnh kiểm: loại
tốt 95%, loại khá
5%, không có loại
TB.
Sức khoẻ: 100% có
sức khoẻ tốt.

Học tập: loại
giỏi 10%, loại
khá 58%, loại
trung bình:
32%, không có
loại yếu, kém
100% đủ điều
kiện dự thi
THPT, tỉ lệ tốt
nghiệp THPT
100 %; trúng
tuyển ĐH-CĐ
60%;
100% có sức
khoẻ tốt.
Hạnh kiểm:
100% khá tốt
trở lên.

VI
Khả năng học tập tiếp tục của
học sinh

100% Học sinh
có thể lên lớp 11.

100% Học sinh có
thể lên lớp 12.

Đậu THPT:
Có đủ khả
năng học
TCCN, TCN,
CĐ, ĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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