
         SỞ GD & ĐT  TP.CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM   

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

I
Điều kiện tuyển 

sinh 

-Thuận lợi. Thực hiện theo 

chỉ đạo và kế hoạch chung 

của Sở GDĐT về số lượng 

và địa bàn tuyển sinh. 

- Toàn trường hiện có 42 lớp - 

Năm học 2018-2019, chia ra 

làm 3 khối:

+ K12: 14 lớp

+ K11: 14 lớp

+ K10: 14 lớp

-Toàn trường hiện có 42 lớp - 

Năm học 2018-2019, chia ra 

làm 3 khối:

+ K12: 14 lớp

+ K11: 14 lớp

+ K10: 14 lớp

-Toàn trường hiện có 42 lớp - 

Năm học 2018-2019, chia ra 

làm 3 khối:

+ K12: 14 lớp

+ K11: 14 lớp

+ K10: 14 lớp

II

 Chương trình 

giáo dục mà cơ 

sở giáo dục thực 

hiện

-Thực hiện theo chương trình

và SGK hiện hành do Bộ
GDĐT quy định;

- Giáo viên giảng dạy theo

PPCT được xây dựng lại

theo thống nhất của Tổ
chuyên môn và các Công văn

hướng dẫn thực hiện nhiệm

vụ bộ môn của Phòng

GDTrH;

-Thực hiện tăng tiết các môn

tự chọn, nâng cao cho học

sinh vào TKB chính khóa.

- Có 03 lớp 10 học tiếng Anh

với người nước ngoài

-Thực hiện theo chương trình

và SGK hiện hành do Bộ
GDĐT quy định;

- Giáo viên giảng dạy theo

PPCT được xây dựng lại theo

thống nhất của Tổ chuyên

môn và các Công văn hướng

dẫn thực hiện nhiệm vụ bộ
môn của Phòng GDTrH;

-Thực hiện tăng tiết các môn

tự chọn, nâng cao cho học

sinh vào TKB chính khóa.

- Có 02 lớp 11 học tiếng Anh

với người nước ngoài

-Thực hiện theo chương trình

và SGK hiện hành do Bộ
GDĐT quy định;

- Giáo viên giảng dạy theo

PPCT được xây dựng lại

theo thống nhất của Tổ
chuyên môn và các Công văn

hướng dẫn thực hiện nhiệm

vụ bộ môn của Phòng

GDTrH;

-Thực hiện tăng tiết các môn

tự chọn, nâng cao cho học

sinh vào TKB chính khóa.

- Thực hiện thêm kế hoạch

ôn thi cho HS yếu

III

Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia 

đình; Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh

- Thực hiện định kỳ 3 lần họp

CMHS / năm 

- GVCN, Giám thị giữ mối

liên lạc thường xuyên với

CMHS

- CMHS hỗ trợ kinh phí các

hoạt động của HS

- Thực hiện định kỳ 3 lần họp

CMHS / năm 

- GVCN, Giám thị giữ mối

liên lạc thường xuyên với

CMHS.

- CMHS hỗ trợ kinh phí các

hoạt động của HS

- Thực hiện định kỳ ít nhất 04  

lần họp CMHS / năm .

- GVCN, giám thị giữ mối

liên lạc thường xuyên với

CMHS 

- CMHS hỗ trợ kinh phí các

hoạt động của HS

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12 /2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT Nội dung
Chia theo lớp

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của năm học 2018-2019
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Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
STT Nội dung

Chia theo lớp

GVCN lớp và CMHS thường

xuyên giữ mối liên hệ chặt

chẽ để cùng chăm lo việc học

tập và rèn luyện của con em

mình.Trường tổ chức họp

CMHS ít nhất 3 lần/năm học

(Có thể họp nhiều hơn tùy

tình hình thực tế hoặc khi có

việc đột xuất)

GVCN lớp và CMHS thường

xuyên giữ mối liên hệ chặt

chẽ để cùng chăm lo việc học

tập và rèn luyện của con em

mình.Trường tổ chức họp

CMHS ít nhất 3 lần/năm học

(Có thể họp nhiều hơn tùy

tình hình thực tế hoặc khi có

việc đột xuất)

GVCN lớp và CMHS thường

xuyên giữ mối liên hệ chặt

chẽ để cùng chăm lo việc học

tập và rèn luyện của con em

mình.Trường tổ chức họp

CMHS ít nhất 3 lần/năm học

(Có thể họp nhiều hơn tùy

tình hình thực tế hoặc khi có

việc đột xuất)

- BLĐ trường phối hợp với

BCH Công đoàn, Đoàn TNCS

HCM, Tổ chuyên môn, Hội

CTĐ, Khuyến học, cựu GV &

HS... 

- Tổ chức các phong trào văn

nghệ, TDTT, hội thi, các hoạt

động GD NGLL

- Tổ chức các hoạt động xã

hội, từ thiện. 

- Chăm lo cho HS nghèo

- Thăm viếng gia đình học

sinh nghèo

- Thực hiện tư vấn học

đường

- BLĐ trường phối hợp với

BCH Công đoàn, Đoàn TNCS

HCM, Tổ chuyên môn, Hội

CTĐ, Khuyến học, cựu GV &

HS... 

- Tổ chức các phong trào văn

nghệ, TDTT, hội thi, các hoạt

động GD NGLL

- Tổ chức các hoạt động xã

hội, từ thiện. 

- Chăm lo cho HS nghèo

- Thăm viếng gia đình học

sinh nghèo

- Thực hiện tư vấn học

đường

- BLĐ trường phối hợp với

BCH CĐ, Đoàn TNCS HCM,

Tổ chuyên môn, Hội CTĐ,

Khuyến học, cựu GV & HS... 

- Tổ chức các phong trào văn

nghệ, TDTT, hội thi, các hoạt

động GD NGLL

- Tổ chức các hoạt động xã

hội, từ thiện. 

- Chăm lo cho HS nghèo

- Thăm viếng gia đình học

sinh nghèo

- Thực hiện tư vấn học

đường

-    Bồi dưỡng HSG, hỗ trợ
học sinh yếu, kém 

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 HS: Rèn luyện 

các kỹ năng sống, kỹ năng 

ứng xử...thông qua các hình 

thức sinh hoạt tập thể hay 

hoạt động trải nghiệm thực tế
- Rèn kỹ năng tự vệ, cảnh 

giác, phòng, chống những tác 

động của bọn người xấu qua 

các buổi SHDC,  SHCN; 

Trường thường xuyên tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ 

học tập cho HS: Rèn luyện 

các kỹ năng sống, kỹ năng 

ứng xử...thông qua các hình 

thức sinh hoạt tập thể hay 

hoạt động trải nghiệm thực tế
- Rèn kỹ năng tự vệ, cảnh 

giác, phòng, chống những tác 

động của bọn người xấu qua 

các buổi SHDC,  SHCN; 

Trường thường xuyên tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ 

học tập cho HS: Rèn luyện 

các kỹ năng sống, kỹ năng 

ứng xử...thông qua các hình 

thức sinh hoạt tập thể hay 

hoạt động trải nghiệm thực tế
- Rèn kỹ năng tự vệ, cảnh 

giác, phòng, chống những tác 

động của bọn người xấu qua 

các buổi SHDC,  SHCN; 

III

Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia 

đình; Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh
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Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
STT Nội dung

Chia theo lớp

IV

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh 

ở cơ sở giáo dục

Tổ chức các hoạt động tình 

nguyện, thiện nguyện khác: 

thăm và tặng quà cho trẻ em 

nghèo, trung tâm nuôi dưỡng 

người già neo đơn 

- Tổ chức các phong trào 

khác: thi văn nghệ, hát quốc 

ca, rèn luyện thể lực, tham 

gia thi đố vui, tham gia sinh 

hoạt tháng bộ môn

- Tổ chức tham quan bảo 

tàng, các di tích Lịch sử để 

giúp HS có thêm kiến thức, 

hiểu biết về Lịch sử, truyền 

thống yêu nước của dân tộc. 

Qua đó, giáo dục cho HS lòng 

yêu quê hương đất nước, 

lòng tự hào dân tộc.

Tổ chức các hoạt động tình 

nguyện, thiện nguyện khác: 

thăm và tặng quà cho trẻ em 

nghèo, trung tâm nuôi dưỡng 

người già neo đơn 

- Tổ chức các phong trào 

khác: thi văn nghệ, hát quốc 

ca, rèn luyện thể lực, tham 

gia thi đố vui, tham gia sinh 

hoạt tháng bộ môn

- Tổ chức tham quan bảo 

tàng, các di tích Lịch sử để 

giúp HS có thêm kiến thức, 

hiểu biết về Lịch sử, truyền 

thống yêu nước của dân tộc. 

Qua đó, giáo dục cho HS lòng 

yêu quê hương đất nước, 

lòng tự hào dân tộc.

Tổ chức các hoạt động tình 

nguyện, thiện nguyện khác: 

thăm và tặng quà cho trẻ em 

nghèo, trung tâm nuôi dưỡng 

người già neo đơn 

- Tổ chức các phong trào 

khác: thi văn nghệ, hát quốc 

ca, rèn luyện thể lực, tham 

gia thi đố vui, tham gia sinh 

hoạt tháng bộ môn

- Tổ chức tham quan bảo 

tàng, các di tích Lịch sử để 

giúp HS có thêm kiến thức, 

hiểu biết về Lịch sử, truyền 

thống yêu nước của dân tộc. 

Qua đó, giáo dục cho HS lòng 

yêu quê hương đất nước, 

lòng tự hào dân tộc.

V

Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học 

tập và sức khỏe 

của học sinh dự 

kiến đạt được

Dự kiến kết quả đạt được

trong năm:

- Hạnh kiểm: 100% HS xếp

loại TB trở lên

- Học tập: Trên 99% HS xếp

loại TB trở lên, dưới 1% xếp

loại học lực Yếu hay phải

kiểm tra lại.

- Sức khỏe: 100% HS sức

khỏe bình thường (Giảm đến

mức thấp nhất số HS cận

thị, béo phì...).

Dự kiến kết quả đạt được

trong năm:

- Hạnh kiểm: 100% HS xếp

loại TB trở lên

- Học tập: Trên 99% HS xếp

loại TB trở lên, dưới 1% xếp

loại học lực Yếu hay phải

kiểm tra lại.

- Sức khỏe: 100% HS sức

khỏe bình thường (Giảm đến

mức thấp nhất số HS cận

thị, béo phì...).

Dự kiến kết quả đạt được

trong năm:

- Hạnh kiểm: 100% HS xếp

loại TB trở lên

- Học tập: Trên 99% HS xếp

loại TB trở lên, dưới 1% xếp

loại học lực Yếu hay phải

kiểm tra lại.

- Sức khỏe: 100% HS sức

khỏe bình thường (Giảm đến

mức thấp nhất số HS cận

thị, béo phì...).
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STT Nội dung

Chia theo lớp

V

Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học 

tập và sức khỏe 

của học sinh dự 

kiến đạt được

- Hạnh kiểm 

Khá-Tốt:   >  99%   

Yếu:         dưới 1,0 %

- Học lực:

Giỏi :              22-28%   

Khá:               65%    

Yếu:                 < 1%       

Lên lớp thẳng: > 99%  

- Thực hiện khám sức khỏe

tổng quát cho HS vào đầu

năm học. 

- Có y sĩ chăm sóc sức khỏe

HS

- Hạnh kiểm 

Khá-Tốt:   >  99%   

Yếu:         dưới 1,0 %

- Học lực:

Giỏi :              22--28%   

Khá:                     65%    

Yếu:                 < 1%       

Lên lớp thẳng: > 99%  

- Thực hiện khám sức khỏe

tổng quát cho HS vào đầu

năm học. 

- Có y sĩ chăm sóc sức khỏe

HS

- Hạnh kiểm 

Khá-Tốt:       99 %  

Yếu:             00 %

- Học lực:

Giỏi :              22-28% 

Khá:                65%     

Yếu:                 < 1%       

Đỗ THPT QG :  98-100%

HSG thành phố: 65-70          

- Thực hiện khám sức khỏe

tổng quát cho HS vào đầu

năm học. 

- Có y sĩ chăm sóc sức khỏe

HS

Đủ điều kiện để học tiếp lớp

11

Đủ điều kiện để học tiếp lớp

12

Đỗ  đại học cao đẳng đạt trên 

90 % 

BLĐ Trường tiếp tục chỉ đạo

GVCN phát huy vai trò và

trách nhiệm của mình trong

việc phối hợp tốt với GVBM,

CMHS, các tổ chức đoàn thể
khác,... kịp thời phát hiện, hỗ
trợ, giúp đỡ những học sinh

có hoàn cảnh khó khăn tiếp

tục đến trường. 

BLĐ Trường tiếp tục chỉ đạo

GVCN phát huy vai trò và

trách nhiệm của mình trong

việc phối hợp tốt với GVBM,

CMHS, các tổ chức đoàn thể
khác,... kịp thời phát hiện, hỗ
trợ, giúp đỡ những học sinh

có hoàn cảnh khó khăn tiếp

tục đến trường. 

BLĐ Trường tiếp tục chỉ đạo

GVCN phát huy vai trò và

trách nhiệm của mình trong

việc phối hợp tốt với GVBM,

CMHS, các tổ chức đoàn thể
khác,... kịp thời phát hiện, hỗ
trợ, giúp đỡ những học sinh

có hoàn cảnh khó khăn tiếp

tục đến trường. 

Người lập bảng

Lý Thị Tốt Trần Thị Lụa

Khả năng học tập 

tiếp tục của học 

sinh

VI

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
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