
 UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẦN GIUỘC 

THÔNG B¸O 
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT Nội dung Chia theo khối lớp 

Lớp Một Lớp Hai Lớp Ba Lớp Bốn Lớp Năm 

I Điều kiện tuyển 

sinh.  

 

- Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

210em/6 lớp. 

- Ưu tiên 

nhận học sinh 

có hộ khẩu 

thường trú tại 

Thị Trấn Cần 

giuộc  (Theo 

tuyến quy 

định) 

- 210 em/ 

6 lớp 

- 183 em/ 

5lớp 

194em/   

6 lớp 

176 em /  

5 lớp 

II Chương trình giáo 

dục mà cơ sở giáo 

dục thực hiện. 

 

- Đối với lớp 1,2,3: Thực hiện theo chương trình giáo dục 

phổ thông  theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/ 12/ 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Đối với lớp  4, 5: Thực hiện theo chương trình giáo dục 

phổ thông  theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 

5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

III Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia 

đình.  

Yêu cầu thái độ 

học tập của học 

sinh. 

- Quan hệ giữa Nhà trường- Gia đình và xã hội thực hiện  theo 

điều 44; 45 của Điều lệ trường tiểu học  (Ban hành kèm thông tư 

số 28/2020/TT –BHDĐT). 

 

- Học sinh thực hiện quyền và nhiệm vụ theo điều 34,35  Điều lệ 

trường tiểu học (Ban hành kèm thông tư số 28/2020/TT –

BHDĐT).  

IV Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh ở 

cơ sở giáo dục 

 

- Nhà trường  thực hiện  hỗ trợ Chi phí học tập đối với học sinh 

hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể : ... 

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua mọi hoạt động, 

mọi lúc, mọi nơi, tập trung việc rèn kỹ năng đọc sách cho học 

sinh. 

- Học sinh được tham gia các câu lạc bộ mà các em yêu thích 

như  hát, vẽ, nhảy dân vũ, trống.... 

V Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học 

tập, sức khỏe của 

- Học lực: 

*HS Hoàn thành chương trình lớp học: 98% 



học sinh dự kiến 

đạt được. 

 

* HS Hoàn thành chương trình bậc tiểu học:  100%. 

* Hiệu suất đào tạo :  99% 

- Kỹnăng: 

* Học sinh được rèn luyện các kỹ năng cơ bản như tư duy phản 

biện, đọc sách, giao tiếp, xếp hàng, sắp xếp đồ dùng cá nhân, 

thoát hiểm, tự bảo vệ ….. 

- Phong trào :  

* Tham gia tích cực các phong trào của trường, huyện. 

- Sức khỏe: 

* Học sinh được tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 

* Đảm bảo 100% học sinh đều được khám sức khỏe định kì ít 

nhất 1lần/năm. 

VI Khả năng học tập 

tiếp tục của học 

sinh 

-Học sinh không đủ điều kiện vẫn được rèn luyện để được hoàn 

thành chương trình bậc tiểu học.  

 

 

Thị Trấn Cần Giuộc, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

    

      Trần Thị Kim Mầu 

 

 

 

 

 

 

 
 


