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THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Cầu Diễn
năm học 2020 – 2021
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp
Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Học sinh
Học sinh
đã học
đã học
hoàn
hoàn
thành
thành
chương
chương
trình lớp 7 trình lớp 8
sinh năm
sinh năm
2007
2006
Chương trình nhà trường xây dựng theo hướng
dẫn của ngành dựa trên chương trình của Bộ giáo
dục và đào tạo
Học sinh
hoàn
thành
chương
trình tiểu
học sinh
năm 2009

Học sinh
đã học
hoàn thành
chương
trình lớp 6
sinh năm
2008

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở
giáo dục thực hiện

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.
Học sinh tham gia học tập nghiêm túc chấp hành
dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh đúng quy định tại điều lệ trường học.

IV

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

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm theo kế
hoạch của nhà trường và của Đội thiếu niên

V

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

Về năng lực: Tự học; giải quyết vấn đề và sáng
tạo, thẩm mỹ, thể chất, giao tiếp, hợp tác, tính
toán, ICT (CNTT) và truyền thông
Về phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ,
sống trách nhiệm.
Học tập: Tốt
Sức khỏe: Tốt

VI

Khả năng học tập tiếp tục của HS

100% học sinh có khả năng học tập tiếp tục.
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