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- Độ tuổi học sinh: khối 6 từ 11 tuổi; khối 7 từ 12, tuổi khối 8 từ 13 tuổi,
khối 9 từ 14 (tính từ năm sinh đến năm đăng ký dự tuyển)
- Hộ khẩu thường trú trong địa bàn các phường: Đồng Xuân, Hàng
Buồm, Hàng Đào, Hàng Bạc.
- Đối với khối 6 đầu cấp: Đơn tuyển sinh, học bạ tiểu học, bản sao giấy
khai sinh, bản sao công chứng hộ khẩu.
- Khối 7,8,9: là học sinh của nhà tường trong các năm qua, đủ điều kiện
được lên lớp (thời gian tập trung học sinh dự kiến vào 01/9)
- Đối với học sinh chuyển đến: Đơn xin chuyển trường có sự đồng ý của
nơi đi và nơi đến, học bạ, khai sinh, hộ khẩu hợp lệ (thời gian nhận hồ
sơ từ 18/8 đến 20/8)
Chương trình giáo dục phổ thông – cấp THCS
(QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006
- Thực hiện việc dạy và học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào
tạo ban hành, dạy đủ các môn: Văn, Sử, Địa, GDCD, Toán, Lý, Hóa,
Sinh, Anh văn, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.
- Thời gian học tập: 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần từ ngày 01/9/2022 đến
30/12/2022; học kỳ II: 18 tuần từ ngày 02/01/2023 đến 30/05/2023).
- Căn cứ chương trình giáo dục và biên chế năm học, nhà trường xây
dựng kế hoạch và thời khóa biểu để điều hành hoạt động dạy học hợp
lý.
- Nhà trường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình – Xã hội để
giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục do Bộ giáo dục và
Đào tạo ban hành.
- Học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo quy
chế đánh giá và xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12/12/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Việc đánh giá học sinh đảm bảo yêu cầu công khai, công bằng, khách
quan, chính xác toàn diện. Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh được
thông báo cho gia đình vào cuối học kỳ và cuối năm học trên phiếu liên
lạc.
- Hàng năm tiến hành ký cam kết thực hiện trách nhiệm giữa nhà trường,
PHHS, HS và công an phường để giáo dục học sinh.
- Hoạt động giáo dục trên lớp tiến hành thông qua việc dạy học các môn
bắt buộc tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trường
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- Nhà trường phối hợp các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ngoài nhà
trường, thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Tham
quan dã ngoại về nguồn, chăm sóc di tích lịch sử, đưa các trò choiw
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dân gian vào trong nhà trường, các hoạt động ngoại khóa về khoa học,
văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống
tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng
sống, nhằm phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi
học sinh.
Kết quả năng lực, - Giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về: Đức – Trí – Lao – Thể
phẩm chất, học
– Mỹ. Học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe học tập, đủ điều
tập và sức khỏe
kiện và trình độ học tập.
của học sinh dự - Kết quả như sau:
kiến đạt được
+ Học lực:
- Khối 6: Tốt 17%, Khá 39%, Đạt 32%, Chưa đạt 12%
- Khối 7: Giỏi 25,24%, Khá 40,78%, Trung bình 24,27%, Yếu
9,71%, Kém 0%.
- Khối 8: Giỏi 19,86%, Khá 38,36%, Trung bình 30,14%, Yếu
10,27%, Kém 1,37 %.
- Khối 9: Giỏi 9,38%, Khá 34,38%, Trung bình 56,25%, Yếu 0 %,
Kém 0 %.
+ Hạnh kiểm:
- Khối 6: Tốt 64%, Khá 22%, Đạt 13%, Chưa đạt: 1%
- Khối 7: Tốt 90,29%, Khá 9,71%, Trung bình: 0%, Yếu: 0%
- Khối 8: Tốt 86,3%, Khá 13,7%, Trung bình: 0%, Yếu: 0%
- Khối 9: Tốt 93,75%, Khá 6,25%, Trung bình: 0%, Yếu: 0%
Danh hiệu nhà tường: Tập thể Lao động tiên tiến cấp Quận.
Khả năng học tập
tiếp tục của học
sinh

- Học sinh học xong chương tình của lớp học có đủ điều kiện theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà
trường ghi vào học bạ công nhân hoàn thành chương trình lớp học, đủ
điều kiện theo học lớp tiếp theo.
- Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm cấp bằng THCS, học sinh có thể tham
gia thi tuyển vào lớp 10, học các lớp trung cấp nghề...
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