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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Bắc Trà My,
năm học 2021 – 2022
(theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD và ĐT)
STT

I

Nội dung

Chia theo khối lớp
Lớp 10
Lớp 11
374
322
- Xét tuyển 80% - HS đủ điều
HS đã tốt
kiện lên lớp theo
nghiệp THCS , quy định của Bộ
Điều
kiện trong độ tuổi
Giáo dục và Đào
tuyển sinh
tuyển sinh vào
tạo.
lớp 10 thuộc địa
- HS chuyển
bàn các xã (thị
trấn) Huyện Bắc trường phải đầy
đủ hồ sơ theo
Trà My
quy định.

II

Chương
trình giáo
dục mà cơ
sở giáo dục
thực hiện

III

Yêu cầu về
phối
hợp
giữa cơ sở
giáo dục và
gia đình

Yêu cầu về
thái độ học
tập của học

Lớp 12
313
- HS đủ điều
kiện lên lớp
theo quy định
của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- HS chuyển
trường phải đầy
đủ hồ sơ theo
quy định.

- Thực hiện
- Thực hiện - Thực hiện
chương trình
chương
trình chương trình
giáo dục theo
giáo dục theo giáo dục theo
quy định của Bộ quy định của Bộ quy định của
Giáo dục và
Giáo dục và Đào Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Sở
tạo, Sở GD&ĐT Đào tạo, Sở
GD&ĐT Quảng Quảng Nam
GD&ĐT
Nam
Quảng Nam
- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt
chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh.
Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều
giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện
CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại
diện CMHS học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban
đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo
quy định.
- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành
đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực
hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường
THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

sinh

IV

Các
hoạt
động hỗ trợ
học
tập,
sinh
hoạt
của học sinh

V

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

VI

Khả năng
học tập tiếp
tục của học
sinh

Chí Minh.
- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt
kết quả cao.
- Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các
thông tin về học tập của người học.
- Được tham gia hoạt động của các đoàn thể
- Được sử dụng Internet miễn phí, kho thư viện, tài
liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị
và cơ sở vật chất của nhà trường
- Hạnh kiểm
- Hạnh kiểm khá - Hạnh kiểm
khá tốt từ 95%
tốt từ 96% trở
khá tốt từ 96%
trở lên.
lên.
trở lên.
- Học lực từ TB - Học lực từ TB - Học lực từ
trở lên 92% trở trở lên 95% trở TB trở lên 95%
lên.
lên.
trở lên.
- Sức khỏe: tốt
- Sức khỏe: tốt
- Sức khỏe: tốt
- Tỉ lệ tốt
nghiệp THPT
lớp 12 đạt từ
90% trở lên.
Tiếp tục học
lên lớp 11

Tiếp tục học
lên lớp 12
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tiếp tục học
TCCN-CĐĐH

