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THÔNG BÁO 
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2020-2021 

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp 

I Điều kiện tuyển sinh 
Tương đối thuận lợi, theo kế hoạch chung của Sở 

GD&ĐT, tuyển được 288/280 học sinh, đạt tỉ lệ 102.8%  

II 
Chương trình giáo dục mà 
cơ sở giáo dục thực hiện 

 Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành 
do Bộ Giáo dục quy định, giáo viên giảng dạy theo Hướng 
dẫn số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ 
thông. 

III 

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

của học sinh 

 Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường 
xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ 
chức họp BĐD CMHS ít nhất 3lần/năm 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt của học sinh ở 
cơ sở giáo dục 

 Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học 
tập cho học sinh: giáo dục các kỹ năng sống, thi VN-TDTT, 
thi ATGT, thi tìm hiểu biển đảo,  trường tổ chức dạy NPT, 
thành lập các CLB võ thuật; các CLB đàn Tính, cầu lông, 
bóng bàn và thường xuyên tổ chức hoạt động. 

V 
Kết quả năng lực, phẩm 

chất, học tập và sức khỏe của 
học sinh dự kiến đạt được 

1- Học sinh lưu ban 02hs (không thi lại)(0.25%) 
bỏ học 04hs(0.5%); Học sinh nghỉ học và chuyển sang 

học nghề: 61hs (8.2%). 
2- Lên lớp thẳng 97.2% và lên lớp sau thi lại 99.75%. 
3- Học sinh tiên tiến 44,2%. Học sinh giỏi toàn diện 13% 
4- Học sinh giỏi Olympic 23/3: Sở GD không t/c thi  
5- Học sinh giỏi Olympic 30/4: Không tham gia 
6- Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 04 giải 
7- Học sinh giỏi cấp QG: 0 
8- Hội Khoẻ Phù đổng:  8 HC cấp tỉnh + 14 HC cấp xã 
10- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 213/225(94,67%); 
11- có 01hs có tổng điểm thi khối A cao nhất tỉnh 

(27.9đ) 
12-Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng nguyện vọng 1: đang cập 

nhật 

VI 
Khả năng học tập tiếp tục 

của học sinh 

 Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy 
trì sĩ số học sinh theo học trong năm học tiếp theo. Số lượng 
tuyển sinh vào lớp 10 ngày càng tăng. 

   Cư Jút, ngày 04 tháng 6 năm 2021 
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