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  UBND HUYỆN CẨM GIÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN 

THÔNG BÁO  

(Công khai bổ sung đầu năm học) 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Điều kiện tuyển sinh 
 Tiếp nhận toàn bộ học sinh có hộ khẩu tại xã Cao An, 

đủ tuổi đi học theo qui định của Bộ GD&ĐT. 

II 
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục 

thực hiện 

-Lớp 2,3,4,5: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 

5/5/2006.  

-Lớp 1 thực hiện theo Chương trình Giáo dục Phổ 

thông 2018. 

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục 

và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của 

học sinh 

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà 

trường và gia đình. Đặc biệt cần phối hợp thực hiện tốt 

việc thực hiện theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 

2018 đối với lớp 1. 

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, năng lực tự học 

của học sinh là chính. 

- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, 

lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật 

pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã 

hội. 

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

học sinh ở cơ sở giáo dục 

Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể 

vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh; 

tham quan dã ngoại,….. 

V 
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức 

khỏe của học sinh dự kiến đạt được 

- HS hoàn thành CTTH đạt 100% 

- HS hoàn thành lớp học đạt 99,4% 

- Xếp loại phẩm chất đạt 100% 

- Xếp loại năng lực đạt 99,4% 

- HS có sức khỏe bình thường 99% 

VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 
- HS hoàn thành chương trình  lớp học, HTCTTH có 

khả năng tiếp tục học tập lớp học kế tiếp.  

  

  Cao An, ngày 30 tháng 8  năm 2020 
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