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Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

I
Điều kiện tuyển 

sinh

Hoàn thành chương trình tiểu học. 

Hồ sơ hợp lệ.

Nhận HS theo phân tuyến của 

Thành phố + ngoài tuyến (theo chỉ 

đạo của Phòng GD&ĐT)

Hoàn thành chương trình

 lớp 6

Hoàn thành chương trình

 lớp 7

Hoàn thành chương trình

 lớp 8

II

Chương trình GD bậc THCS do 

BGD & ĐT ban hành (Thực hiện 

CT GDPT 2018)

Chương trình GD bậc THCS do 

BGD & ĐT ban hành (Thực hiện 

CT GDPT 2018)

Chương trình GD bậc THCS do 

BGD & ĐT ban hành

Chương trình GD bậc THCS do 

BGD & ĐT ban hành

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ 

với gia đình và xã hội làm tốt 

công tác giáo dục trong và 

ngoài nhà trường .

 - Nhà trường phối hợp chặt 

chẽ với gia đình và xã hội làm 

tốt công tác giáo dục trong và 

ngoài nhà trường.

 - Nhà trường phối hợp chặt 

chẽ với gia đình và xã hội làm 

tốt công tác giáo dục trong và 

ngoài nhà trường.

 - Nhà trường phối hợp chặt 

chẽ với gia đình và xã hội làm 

tốt công tác giáo dục trong và 

ngoài nhà trường.

  - Học sinh thực hiện tốt nội 

quy nhà trường, nội quy sử 

dụng phòng học bộ môn.

- Học sinh thực hiện tốt nội quy 

nhà trường, nội quy sử dụng 

phòng học bộ môn.

- Học sinh thực hiện tốt nội 

quy nhà trường, nội quy sử 

dụng phòng học bộ môn.

- Học sinh thực hiện tốt nội 

quy nhà trường, nội quy sử 

dụng phòng học bộ môn.

IV

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của học 

sinh ở cơ sở giáo 

dục

- Tổ chức các hoạt động và

phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo

dục truyền thống, đạo đức,

pháp luật và phòng chống các

tệ nạn xã hội, phòng chống

bệnh tật.

- Tổ chức các hoạt động và

phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo

dục truyền thống, đạo đức,

pháp luật và phòng chống các

tệ nạn xã hội, phòng chống

bệnh tật.

- Tổ chức các hoạt động và

phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo

dục truyền thống, đạo đức,

pháp luật và phòng chống các

tệ nạn xã hội, phòng chống

bệnh tật.

- Tổ chức các hoạt động và

phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo

dục truyền thống, đạo đức,

pháp luật và phòng chống các

tệ nạn xã hội, phòng chống

bệnh tật.

Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia 

đình; Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh

Chương trình giáo 

dục mà cơ sở giáo 

dục thực hiện

THÔNG BÁO

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

Năm học: 2022-2023

STT Nội dung
Chia theo khối lớp

III



V

Kết quả năng 

lực, phẩm chất, 

học tập và sức 

khỏe của học 

sinh dự kiến đạt 

được

Không có học sinh vi phạm

pháp 

Hạnh kiểm khá tốt đạt 98% trở

lên.

Học sinh lên lớp thẳng 95%

Học sinh tốt nghiệp THCS 99%

100% học sinh có đủ sức khỏe

để tham gia học tập.

Không có học sinh vi phạm

pháp 

Hạnh kiểm khá tốt đạt 98% trở

lên.

Học sinh lên lớp thẳng 95%

Học sinh tốt nghiệp THCS 99%

100% học sinh có đủ sức khỏe

để tham gia học tập.

Không có học sinh vi phạm

pháp 

Hạnh kiểm khá tốt đạt 98% trở

lên.

Học sinh lên lớp thẳng 95%

Học sinh tốt nghiệp THCS

99%

100% học sinh có đủ sức khỏe

để tham gia học tập.

Không có học sinh vi phạm

pháp 

Hạnh kiểm khá tốt đạt 98% trở

lên.

Học sinh lên lớp thẳng 95%

Học sinh tốt nghiệp THCS

99%

100% học sinh có đủ sức khỏe

để tham gia học tập.

VI

Khả năng học 

tập tiếp tục của 

học sinh

Tiếp tục học lên lớp 7 Tiếp tục học lên lớp 8 Tiếp tục học lên lớp 9

Học sinh có khả năng tiếp thu 

học tập ở cấp học cao hơn.

95% học sinh tham gia học 

tiếp sau tốt nghiệp THCS

                                                   Tân Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

Nguyễn Thị Phiến

                                             Thủ trưởng đơn vị


