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THÔNG BÁO 
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông  

năm học 2021-2022 
 

Stt Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4  Lớp 5 

I Điều kiện tuyển sinh  Đúng độ tuổi 
Đúng độ 
tuổi, đạt 

chuẩn KT 

Đúng độ 
tuổi, đạt 

chuẩn KT 

Đúng độ 
tuổi, đạt 

chuẩn KT 

Đúng độ 
tuổi, đạt 

chuẩn KT 

II 
Chương trình giáo dục 
mà cơ sở giáo dục tuân 
thủ 

Theo quy 
định của bộ 
GD& ĐT 
Mô hình 

2buổi/ ngày 

Theo quy 
định của bộ 
GD& ĐT 
Mô hình 

2buổi/ ngày 

Theo quy 
định của bộ 
GD& ĐT 
Mô hình 

2buổi/ ngày 

Theo quy 
định của bộ 
GD& ĐT 
Mô hình 

2buổi/ ngày 

Theo quy 
định của bộ 
GD& ĐT 
Mô hình 

2buổi/ ngày 

III 

Yêu cầu về phối hợp 
giữa cơ sở giáo dục và 
gia đình. Yêu cầu về 
thái độ học tập của học 
sinh 

Thường 
xuyên,  
tích cực 

Thường 
xuyên,  
tích cực 

Thường 
xuyên,  
tích cực 

Thường 
xuyên,  
tích cực 

Thường 
xuyên,  
tích cực 

IV 

Điều kiện cơ sở vật chất 
của cơ sở giáo dục cam 
kết phục vụ học sinh 
(như các loại phòng 
phục vụ học tập, thiết 
bị dạy học, tin học ...) 

Đầy đủ, đảm 
bảo   tiêu 
chuẩn của 

trường chuẩn 
quốc gia 
Mức độ 1 

Đầy đủ, đảm 
bảo   tiêu 
chuẩn của 

trường chuẩn 
quốc gia 
Mức độ 1 

Đầy đủ, đảm 
bảo   tiêu 
chuẩn của 

trường chuẩn 
quốc gia 
Mức độ 1 

Đầy đủ, đảm 
bảo   tiêu 
chuẩn của 

trường chuẩn 
quốc gia 
Mức độ 1 

Đầy đủ, đảm 
bảo   tiêu 
chuẩn của 

trường chuẩn 
quốc gia 
Mức độ 1 

V 

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

Đầy đủ theo 
tiêu chuẩn 

trường chuẩn 

Đầy đủ theo 
tiêu chuẩn 

trường chuẩn 

Đầy đủ theo 
tiêu chuẩn 

trường chuẩn 

Đầy đủ theo 
tiêu chuẩn 

trường chuẩn 

Đầy đủ theo 
tiêu chuẩn 

trường chuẩn 

VI 

Đội ngũ giáo viên, cán 
bộ quản lý, phương 
pháp quản lý của cơ sở 
giáo dục 

Chuẩn nghề 
nghiệp GV 

tiểu học 

Chuẩn nghề 
nghiệp GV 

tiểu học 

Chuẩn nghề 
nghiệp GV 

tiểu học 

Chuẩn nghề 
nghiệp GV 

tiểu học 

Chuẩn nghề 
nghiệp GV 

tiểu học 

VII 
Kết quả rèn luyện của 
học sinh dự kiến đạt 
được 

- 100% đạt 
về kiến thức 
kĩ năng và 
hoàn thành 
môn học 
- SK tốt 

- 100% đạt 
về kiến thức 
kĩ năng và 
hoàn thành 
môn học 
- SK tốt 

 - 100% đạt 
về kiến thức 
kĩ năng và 
hoàn thành 
môn học 
- SK tốt 

- 100% đạt 
về kiến thức 
kĩ năng và 
hoàn thành 
môn học 
- SK tốt 

 - 100% đạt 
về kiến thức 
kĩ năng và 
hoàn thành 
môn học 
- SK tốt 

VIII 
Khả năng học tập tiếp 
tục của học sinh 

Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

                                                
 
 
 
 
 
 

 

 


