
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của trường THPT Nghèn, Ban 

chuyên môn Nhà trường xây dựng kế hoạch thi kiểm tra, đánh giá  cuối học 

kỳ I năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích 
 
- Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của 

giáo viên và kiểm tra năng lực của học sinh trong học kỳ I 
 
- Kết quả kiểm tra, đánh giá  cuối học kỳ I là cơ sở để Ban giám hiệu, Tổ 

chuyên môn, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh 

nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, góp phần thúc 

đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để 

nâng cao chất lượng dạy học. 
 
2. Yêu cầu 
 
- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh cuối học kỳ I phải được thực 

hiện theo nội dung, chương trình dạy học đã được phê duyệt. 
 
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá  cuối học kì I ở tất cả các môn học, việc tổ 

chức biên soạn đề, sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của 

chương trình, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối. 
 
- Việc tổng hợp báo cáo kết quả học tập xếp loại học lực, hạnh kiểm của học 

sinh trong học kỳ I phải đảm bảo đúng quy trình, tính trung thực, chính xác theo 

đúng thời gian quy định. Những thông tin về đánh giá, xếp loại phải được công 

khai minh bạch cho giáo viên và học sinh. Phụ huynh biết. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
 

1. Công tác ra đề thi 

Đối với khối 12:  

- Những môn thi TN THPT  
 

Tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên ra đề thi, người ra đề nộp bản 

cứng và bản mềm cho Ban chuyên môn chậm nhất là ngày 1/12/2021. Đề ra bám 

đề minh họa 2021 và hướng dẫn giảm tải tại CV: 4040 của bộ  

- Các môn đăng ký xét TN THPT số lượng câu hỏi, thời gian theo đúng cấu 

trúc đề minh họa của Bộ 

Môn Văn: Thời gian: 120 phút  

Môn Toán : Thời gian: 90 phút  

Các môn còn lại: 50 phút  

Mã đề Thi :   Đề số 1: 121, 123, 125, 127 

                     Đề số 2: 122, 124, 126, 128 

- Các môn không đăng ký xét tuyển TN THPT: 

- Nhóm chuyên môn thống nhất nội dung và ra đề thi thời gian 45 phút, số 

lượng câu hỏi trắc nghiệm 30 câu. (GV dạy lớp nào tự làm đề cho lớp đó hoặc 

ra đề chung của nhóm, các đc GV chủ động)  

 Đối với khối 10-11. 

Quy định hình thức ra đề và dung lượng kiến thức  

Hình thức: Môn văn: Thi tự luận 

Các môn còn lại theo hình thức thi trắc nghiệm  

Mức độ kiến thức: Mức khá giỏi: 40%, mức TB trở xuống 60% 

Số lượng câu hỏi: Môn Ngữ văn 3 câu 

                              Môn Trắc nghiệm:    2- 3 câu tự luận ( 4 điểm) 

                                                               20 câu trắc nghiệm: (6 điểm) 

Riêng môn Tiếng Anh:  Tự luận 5 câu ( 2,5 điểm) 

                                       Trắc nghiệm: 30 câu(7,5 điểm)  
 

2. Thời gian tổ chức kiểm tra 

* Đối với : Khối 12:  

Đối với những môn đăng ký xét tuyển TN THPT: thi tập trung  

- Tuần 13  (29/11/2021 - 4/12/2021):  Xây dựng và triển khai đề cương ôn tập 

cho học sinh. Đề cương xây dựng dưới dạng ma trận đề kiểm tra yêu cầu mô tả 

chi tiết nội dung kiểm tra, mức độ nhận thức của nội dung kiểm tra. Nếu chậm tiết 

ôn tập thì đảo tiết để thực hiện tiết ôn tập trước. 
 
- Tuần 14  (6/12/2021 - 11/12/2021): Kiểm tra, đánh giá  cuối học kì I  

 Đối với cá môn không đăng ký xét tuyển TN THPT GV Bộ môn chủ 

động ôn tập và kiểm tra trong tuần 13  



 Khối 10 và 11 không tổ chức thi tập trung  

- Tuần 13 GV tổ chức ôn tập 

- Tuần 14 (6/12/2021 – 11 /12 /2021): GV tổ chức  Kiểm tra, đánh giá cuối 

học kỳ  
 

3. Chấm bài, nộp điểm, tổng kết điểm 

* Đối với khối 12 các môn thi tập trung:  

               Môn Văn: Tổ chức cắt phách và chấm tập trung  

               Các môn trắc nghiệm: ĐC Lâm, ĐC Ân và đc Hưng tổ chức quét bài 

và chấm trên máy  

* Đối với khối 12 các môn không thi tập trung và khối 10,11 GV tự chấm bài, 

nộp danh sách điểm về cho CM chậm nhất ngày 16/12/2021, CM duyệt và lấy 

điểm về hoàn thành vào điểm trên SMAS chậm nhất ngày 18/12/2021   
 

* Giáo viên hết sức lưu ý việc ra đề, coi thi, chấm bài, tổng kết điểm phải đảm 

bảo đánh giá đúng năng lực của HS, không xẩy ra bất thường, không tổng kết quá 

cao, nhất là đối với khối 12. Tuy nhiên lưu ý bồi dưỡng, hướng dẫn ôn tập bổ 

sung cho những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi tỉnh để các em đạt loại 

tốt các bài kiểm tra. 
  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và phổ biến với toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh. 
 
- Tổ trưởng, nhóm trưởng nắm bắt kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và đôn đốc 

giáo viên thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

-  BGH; 
-  TTCM 

-  Đưa lên Website nhà trường ;  

-  Lưu VT. 
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 Nguyễn Thị Lâm 
 


		2021-11-12T09:27:01+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Lâm<nguyenthilam@hatinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




