PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS CẦN ĐĂNG
Số: 67 / KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Cần Đăng, ngày 19 tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II
VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
Căn cứ Hướng dẫn số 175/HD-PGDĐT, ngày 4/03/2019 v/v tổ chức dạy học và khảo
sát chất lượng, kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019 của Phòng GDĐT Châu Thành.
Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Cần Đăng.
Nay BGH trường THCS Cần Đăng xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức ôn tập
và kiểm tra học kỳ II- Khối 9 và khối 6,7,8 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. YÊU CẦU:
Tổ chức việc ôn tập, kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019 theo hướng gọn, nhẹ
không gây áp lực cho học sinh, nhưng phải đảm bảo tính nghiêm túc, có chất lượng, đúng
quy định và công bằng, khách quan.
TTBM tổ chức cho GVBM trong tổ xây dựng kế hoạch ôn tập HK.II thống nhất trong
khối lớp và tổ chức ôn tập đúng thời gian quy định.
Ra đề kiểm tra HK.II phải đảm bảo đúng theo các quy định của SGD, PGDĐT đã
hướng dẫn.
Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại thông tư số
58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.
Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về coi, chấm thi, nhập điểm số vào sổ điểm
điện tử và báo cáo về BGH trường đúng thời gian.
II. NỘI DUNG:
1/. Tổ chức lập kế hoạch ôn tập và ôn tập bộ môn trên lớp:
-Lập kế hoạch ôn tập, nội dung kiến thức cần được thống nhất theo khối/ môn; phải
đảm bảo đủ nội dung kỹ năng, kiến thức trọng tâm đã dạy trong học kỳ II. Tuyệt đối không
sử dụng hình thức ôn tập bằng việc ra đề cương có câu hỏi và đáp án sẵn để học sinh học
thuộc lòng. Tổ trưởng bộ môn, nộp kế hoạch ôn tập bộ môn của tổ cho BGH trường vào
ngày 9/4/2019 (kể cả khối 9 và khối 6,7,8)
-Giáo viên bộ môn, căn cứ vào số tiết quy định theo kế hoạch dạy học (PPCT), tổ
chức tiết ôn tập bộ môn hoàn thành trong tuần 32 đối với khối 9 và tuần 34 đối với các khối
còn lại.(theo quy định biên chế năm học của SGD).
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Lưu ý:
- Đối với khối 6 và khối 9 ba môn kiểm tra do sở ra đề, TTCM rà soát ngay chương
trình giới hạn ra đề của Sở GDĐT. Nếu còn tiết dạy trong chương trình giới hạn thi phải
báo cáo ngay BGH để sắp TKB tăng tiết trước khi kiểm tra HK II.
-Khi thực hiện tiết ôn tập trên lớp phải có kế hoạch ôn tập, giáo án ôn tập cụ thể của
môn dạy.
-Tất cả giáo viên bộ môn phải hoàn thành các cột điểm Ktra_ tx; Ktra_ đk và nhập
điểm vào sổ điểm điện tử hạn cuối ngày 20/4/2019 đối với khối 9 và ngày 3/5/2019 đối với
các khối còn lại.
2/. Ra đề kiểm tra, hình thức, phạm vi và yêu cầu ra đề kiểm tra:
2.1: Ra đề kiểm tra:
- Sở GDĐT ra đề kiểm tra HK.II các môn cụ thể như sau:
+ Khối 6: Vật lý, Sinh học và Địa lý.
+Khối 9: Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh.
- Trường ra đề kiểm tra các môn còn lại của tất cả các khối lớp.
* Yều cầu: TTBM phân công GVBM ra 02 bộ đề kiểm tra HK.II/ môn (02 đề chính
thức và 01 đề dự bị; có ma trận đề, đáp án đúng quy định) tổ trưởng bộ môn phải kiểm tra,
duyệt bộ đề trước khi gởi về BGH trường (Gửi văn bản giấy và gmail vào hộp thư của từng
cá nhân BGH phụ trách bộ môn).
* Thời gian gửi đề kiểm tra HK.II về BGH trường, hạn chót vào ngày 12/4/2019 đối
vối khối 9 và ngày 19/4/2019 đối với các khối còn lại..
2.2: Hình thức đề kiểm tra:
Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan theo
thời gian làm bài và ma trận đề phù hợp với đặc trưng từng môn học và đảm bảo 4 mức độ
yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng môn Toán và Ngữ văn đề
kiểm tra theo hình thức tự luận hoàn toàn.
Riêng đề môn tiếng Anh phải có các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ,
có ít nhất 2 dạng câu hỏi/ bài tập cho mỗi kỹ năng/ phần với đánh giá năng lực của học sinh.
Tỷ lệ các phần trong bài kiểm tra chênh lệch nhau không quá 5% tỷ trọng điểm.
2.3: Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra:
- Phạm vi đề kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ II, năm học 2018-2019.
- Nội dung căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành, phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình; trong đó có câu hỏi vận
dụng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến việc giải quyết các vấn
đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi tối thiểu 10% và tối đa 25%.
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3/. Tổ chức kiểm tra học kỳ II:
* Khối 9: (Thi buổi sáng)
-Các môn Công nghệ, Tin học, Thể dục tổ chức thi trước và hoàn thành việc tổng kết
điểm, xếp loại TBm đến hết ngày 25/4/2019.
-Các môn kiểm tra tập trung từ ngày 22/4/2019 đến ngày 19/5/2018. Lịch kiểm tra cụ
thể như sau;
Ngày

Môn thi khối 6,7,8

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ
làm bài.

22/4/2019 (T.Hai)

Ngữ Văn (120’)

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

23/4/2019 (T.Ba)

Vật Lý (45’)

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

Lịch Sử (45’)

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Tiếng Anh (60’)

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

Toán ( 90’)

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

24/4/2019 (T.Tư)

HS được nghỉ - Ôn tập tại nhà

25/4/2019 (T.Năm)
26/4/2019 (T.Sáu)
19/5/2018 (T.Bảy)

Sinh Học (45’)

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

GDCD (45’)

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Địa Lý (45’)

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

Hóa học (45’)

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

→ Giữa hai môn thi/ buổi, học sinh nghỉ giải lao 20’ mới tiếp tục thi môn thứ hai.
* Khối 6,7,8: (Khối 6 thi buổi sáng; khối 7,8 thi buổi chiều)
-Các môn Công nghệ, MT, Nhạc, Thể dục tổ chức thi trước và hoàn thành việc tổng
kết điểm, xếp loại TBm đến hết ngày 3/5/2019.
-Các môn kiểm tra tập trung từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019. Lịch kiểm tra cụ
thể như sau:
Ngày
6/5/2019 (thứ hai)
7/5/2019 (thứ ba)

Môn thi khối
6,7,8

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ làm
bài.

Vật Lý (45’)

S: 7 giờ 25’; C: 13 giờ 00’

S: 7 giờ 30’; C: 13 giờ 05’

Địa Lý (45’)

S: 8 giờ 55’; C: 14 giờ 10’

S: 9 giờ 00’; C: 14 giờ 15’

Sinh Học (45’)

S: 7 giờ 25’; C: 13 giờ 00’

S: 7 giờ 30’; C: 13 giờ 05’

GDCD (45’)

S: 8 giờ 55’; C: 14 giờ 10’

S: 9 giờ 00’; C: 14 giờ 15’

8/5/2019 (thứ tư)
9/5/2019 (thứ năm)

HS được nghỉ - Ôn tập tại nhà
Toán ( 90’)

S: 7 giờ 25’; C: 13 giờ 00’

S: 7 giờ 30’; C: 13 giờ 05’

Lịch Sử (45’)

S: 9 giờ 25’; C: 14 giờ 55’

S: 9 giờ 30’; C: 15 giờ 00’
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10/5/2019 (thứ sáu)
11/5/2019 (thứ bảy)

Tiếng Anh (60’) S: 7 giờ 25’; C: 13 giờ 00’

S: 7 giờ 30’; C: 13 giờ 05’

Tin học (45’)

S: 8 giờ 55’; C: 14 giờ 10’

S: 9 giờ 00’; C: 14 giờ 15’

Ngữ Văn (90’)

S: 7 giờ 25’; C: 13 giờ 00’

S: 7 giờ 30’; C: 13 giờ 05’

Hóa học (45’)

S: 9 giờ 25’; C: 14 giờ 55’

S: 9 giờ 30’; C: 15 giờ 00’

* Giữa hai môn thi/ buổi, học sinh nghỉ giải lao 20’ mới tiếp tục thi môn thứ hai.
4/. Tổ chức chấm, trả bài kiểm tra HK.II, nhập điểm và xét TN.THCS:
a). Lịch chấm bài kiểm tra và nhập điểm sổ điểm ĐT, tổng kết TBm HK+ CN:
Ngày/ Thứ

Môn thi hoàn thành chấm,
nhập điểm

Phân công thực hiện

09/5/2019 (T.năm)

Vật Lý- Địa Lý.

GVBM Vật Lý- Địa Lý (K6,7,8)

10/5/2019 (T.Sáu)

Sinh Học- GDCD

GVBM Sinh Học- GDCD (K6,7,8)

11/5/2019 (T.bảy)

Toán – Lịch Sử

GVBM Toán – Lịch Sử (K6,7,8)

14/5/2019 (T.Ba)

Tin Học – tiếng Anh

GVBM Tin Học – tiếng Anh (K6,7,8)

15/5/2018 (T.Tư)

Ngữ Văn – Hóa Học.

GVBM Ngữ Văn – Hóa Học (K6,7,8)

-Các bài kiểm tra HK.II tập trung đều cắt phách trước khi chấm.
-BGH tổ chức chấm thẩm định bài kiểm tra học kỳ II ở các môn Văn, Sử, Địa, Toán,
Lý, Hóa, Sinh, GDCD, tiếng Anh, Tin học theo số lượng 7 bài/môn/khối lớp (có kế hoạch
riêng)
b). Trả, sửa bài kiểm tra HK II:
-GVBM căn cứ vào TKB tuần 36, 37 để trả và sửa bài kiểm tra HK.II cho sinh.
-Trường hợp xảy ra sai sót điểm hoặc điều chỉnh HK, HL của học sinh phải báo cáo
ngay cho BGH trường để điều chỉnh kịp thời phục vụ việc tổng kết cuối năm.
c). Công tác tổng kết ở lớp:
GVCN hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm học sinh HK.II chậm nhất vào ngày
11/5/2019. Tổng kết cả năm hai mặt giáo dục của lớp mình phụ trách và báo cáo tổng kết lớp
vào ngày thứ tư 20/5/2019 cho Hiệu trưởng.
5/. Tổ chức dạy các tiết còn lại theo phân phối chương trình bộ môn:
BGH trường tổ chức sắp xếp TKB dạy các môn chưa hết tiết theo PPCT ở khối 9
trong tuần 34 và các khối 6,7,8 dạy trong tuần 36, 37. (có kế hoạch riêng)
III. CÔNG TÁC TỔNG KẾT CUỐI NĂM HỌC:
-Tổ bộ môn họp đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá công chức cuối
năm hạn chót hoàn thành vào 22/5/2019 và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng vào ngày
23/5/2018.
-Các bộ phận (Chuyên môn, NG-PC, Công đoàn, Đoàn- Đội) gửi báo cáo tổng kết
cuối năm cho Hiệu trưởng vào ngày 24/5/2018.
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-Họp xét thi đua CB.GV.NV toàn trường vào chiều ngày 24/5/2018 (thứ Sáu).
-Tổ chức Lễ tổng kết, phát thưởng năm học 2018-2019 vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày
25/5/2019 (thứ Bảy).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban soạn thảo đề kiểm tra, in sao đề; quyết định
thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ kiểm tra HK.II năm
học 2018-2019.
Giao trách nhiệm cho đ/c P.HT chuyên môn, triển khai cụ thể nội dung thuộc trách
nhiệm quản lí đến các tổ bộ môn để thực hiện; chỉ đạo Tổ trưởng BM xây dựng kế hoạch ôn
tập bộ môn chung của tổ (theo mẫu quy định) và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên xây dựng
kế hoạch ôn tập bộ môn thống nhất theo khối lớp được phân công giảng dạy (theo mẫu quy
định); chịu trách nhiệm phân công giám thị coi kiểm tra HK.II.
Giao trách nhiệm cho đ/c P.HT phụ trách NGLL, triển khai cụ thể nội dung thuộc
trách nhiệm quản lí đến các bộ phận phụ trách để thực hiện; kiểm tra, chuẩn bị CSVC, bố trí
phòng thi theo thực trạng CSVC hiện có. Cần chú ý kiểm tra các thiết bị, CSVC phục vụ
phòng thi (bàn, ghế, đèn, quạt …).
Toàn thể CB.GV.NV và học sinh của trường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được
phân công theo kế hoạch. Các vấn đề nào còn chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp các đ/c trong
BGH để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
-Các thành viên BGH;
-TTBM, VP, CT.CĐCS;
-Niêm yết ở bảng TB-BGH;
-Lưu HSHT.

HIỆU TRƯỞNG
Ký bởi: Trường Trung học
cơ sở Cần Đăng
Email:
thcscandang.chauthanh@a
ngiang.gov.vn
Cơ quan: Huyện Châu
Thành, Phòng Giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh An Giang
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