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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

Trường THPT Lê Quý Đôn 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông 

năm học 2018-2019 

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

 

I 

 

Điều kiện tuyển sinh  

 

Theo quy định của Sở Giáo dục 

 

II 

 

Chương trình giáo dục mà cơ 

sở giáo dục thực hiện 

 

- Theo quy định của Bộ Giáo dục 

- Thực hiện mô hình giáo dục tiên tiến hội 

nhập quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-

UBND. 

 

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia đình.  

Yêu cầu về thái độ học tập của 

học sinh 

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình 

hình học tập của các cháu. 

- Thái độ học tập chủ động, tích cực, siêng 

năng, sáng tạo, hòa nhã với bạn bè. 

 

 

IV 

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của học sinh ở cơ sở 

giáo dục 

 

- Các hoạt động: hoa phượng đỏ, về nguồn, 

thăm các di tích lịch sử, các câu lạc bộ đội 

nhóm (khoa học sáng tạo, học thuật,...), các 

lớp năng khiếu, các hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống. 

 

 

V 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức 

khỏe của học sinh dự kiến đạt 

được 

 

- Phấn đấu kết quả đạo đức tốt, 100% học 

sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia, 

100% học sinh khối 10, 11 lên lớp. 

- Trường thuộc nhóm học sinh được tuyển 

thẳng vào Đại học Quốc gia. 

 

VI 

 

Khả năng học tập tiếp tục của 

học sinh 

 

- Học tập nâng cao trình độ, trường luôn 

khuyến khích cho các em học sinh nghèo 

vượt khó. 

- Học sinh có đủ năng lực, tự tin, hội nhập 

với môi trường quốc tế. 

 
                                                   Quận 3, ngày 14 tháng 9 năm 2018 

                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                    (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

    Hà Hữu Thạch 


