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Biểu mẫu số 5

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

STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Chia theo khối lớp
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 1
Tổng số học Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số học sinh:
sinh:
học sinh: học sinh: học sinh:
99 HS
127 HS
137 HS
125 HS
119 HS
(3 lớp)
(4 lớp)
(4 lớp)
(4 lớp)
(3 lớp)
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).
2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú,
tạm trú thuộc địa bàn thị trấn Hùng Sơn.
Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học
2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều
kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm
học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục
phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ
lớp 2 đến lớp 5.
* Căn cứ QĐ số 2640/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày
24/08/2020 v/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học
2020-2021 đối với GD mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên..
Thực hiện 35 tuần/năm học
1. Ngày tựu trường: 01/9/2020
2. Ngày khai giảng: 5/9/2020

II

Chương trình giáo dục
mà cơ sở giáo dục thực
hiện

3. Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình
học kỳ I: Từ ngày: 05/09/2020 đến 16/01/2021 (gồm 18 tuần).
4. Ngày bắt đầu chương trình học kỳ II đến kết thúc chương trình
học kỳ II từ ngày 16/01/2021 đến 25/5/2021 (gồm 17 tuần).
Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy 31/5/2021.
5. Tổng kết năm học: Từ ngày 28/5/2021 đến 31/5/2021. Kết
thúc năm học ngày 31/5/2021.
* Căn cứ Hướng dẫn số 459/PGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về Hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;
- Tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số
3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT, Công văn
số 1818/SGDĐT-GDTH ngày 03/10/2019 của Sở GDĐT và
Công văn số 743/PGDĐT-GDTH ngày 21/10/2019 của Phòng
GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm
học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn do Bộ GDĐT, Sở
GDĐT ban hành.
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- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại
trường tiểu học theo công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày
12/5/2016 của Bộ GDĐT và công văn 679/SGDĐT-GDTH ngày
31/5/2016 của Sở GDĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật
theo phương pháp của Đan Mạch.
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng
dẫn tại công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của
Bộ GDĐT.
- Tiếp tục triển khai Chương trình tự chọn Tiếng Anh đối với lớp
1, Tiếng Anh làm quen đối với học sinh lớ 2. Thực hiện Đề án
“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai
đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày
30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đối với học sinh
lớp 3, 4, 5.
1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:
-Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha
mẹ học sinh.
- Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của
trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, của Nhà
trường.
- Họp Cha mẹ học sinh 03 lần/năm
- Thông tin về Thông tư số 30/2014 và Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu
học. Thông tư 27/2020 về đánh giá đôi với HS lớp 1.

III

Yêu cầu về phối hợp
giữa cơ sở giáo dục và
gia đình. Yêu cầu về
- Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc
thái độ học tập của học qua điện thoại, tin nhắn SMAS.
sinh
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:
- Chấp hành tốt các nội quy học sinh.
- Có ý thức tham gia tốt các hoạt động tập thể
- Thực hành tiết kiệm điện, nước,…
- Thái độ học tập tích cực, tự tin, chủ động.
- Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Biết cách tự học tự phục vụ; tự giác và có kỷ luật.
- Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.

- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ đề, hoạt động
ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học
sinh.
IV

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

- Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
- Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, phòng tránh
tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, tuyên truyền Luật trẻ
em, phòng chống bạo lực học đường…
- Tổ chức giao lưu: Câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Viết
chữ đẹp, Nghệ thuật, Thể thao…
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- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động kĩ năng sống,
hoạt động trải nghiệm sáng tạo... theo các chủ đề trong năm học.
Chăm sóc rau, hoa vườn trường...
- Tổ chức Vui tết Trung thu; Ngày hội văn hóa trường học; Ngày
hội nói Tiếng Anh; Ngày đọc sách gia đình,...
- Thực hiện nhiệm vụ học sinh đầy đủ 100%
- 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất
- Lễ phép, tích cực, năng động
- Được giáo dục về kỹ năng sống

V

- Có ý thức bảo vệ môi trường
Kết quả Năng lực,
phẩm chất, học tập, sức - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt
khỏe của học sinh dự từ 99.6 %
kiến đạt được
- Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%.
- Không có học sinh bỏ học.
- Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh
- Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp.
- 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Đủ sức khỏe để học ở lớp trên hoặc cấp học trên.

VI

Khả năng học tập tiếp
tục của học sinh.

- Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo
dục giữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa tiểu học lên THCS.
- Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh.

99/99 HS
125/127 HS 137/137 HS 125/125 HS 119/119 HS
HTCTTH
Lên lớp 2 Lên lớp 3 Lên lớp 4 Lên lớp 5
Lên lớp 6

TT Hùng Sơn, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Phùng Thị Đài
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