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SỞ GIÁO DỤC - ÀO ẠO HÀ ĨNH
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH

Số: 199-KH/TrTHPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Lĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2020-2021
Thực hiện
n t 6
n y 6 8
ửa đổi bổ
sung một số điều của Quy chế đán iá xếp loại học sinh THCS, THPT ban
n kèm t eo
n t số 58/2020/TTn y 1 t án 1 năm 11
của Bộ tr ởng Bộ Gáo dục v
o tạo; n văn ố 16 9
- P n y
09/09/2020 của Sở giáo dục v đ o tạo H ĩn về việc triển khai thực hiện
n t 6
.
Thực hiện c n văn số 1788
-GDPT, ngày 28/9/2020 về việc
ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học phổ t n năm ọc 2020-2021.
r ờng THPT Hồn Lĩn xây dựng kế hoạch kiểm tra đán
năm ọc 2020- 1 n sau:

iá ọc sinh

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện đán

iá xếp loại học lực HS công bằng, khách quan.

- L m cơ sở cho các giải pháp giáo dục n

tr ờng.

- Nâng cao ý thức t i đua ọc tập trong toàn thể học sin
cho học sinh.

ớng nghiệp

- Rèn luyện kĩ năn l m b i c o ọc sinh, nhất l kĩ năn l m b i t i ốt
nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị tốt về đề t i đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năn t eo ma trận
đặc tả đã đ ợc tổ nhóm bộ môn thống nhất.
- ảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng trong kiểm tra
iá.

đán

- Không kiểm tra đán iá n ững nội dung, bài tập, câu hỏi v ợt quá mức
độ cần đạt về kiến thức, kỹ năn của c ơn trìn
P iện hành; những nội
dun đã ớng dẫn tại n văn số 8
-GDTrH ngày 27/8/2020 của
Bộ
về việc ớng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung
học cơ sở, trung học phổ thông.
ối với môn tiếng Anh, tiếp tục thực hiện t eo
n văn số
5
rH n y 9 9 14 v
n văn số
-GDTrH
ngày 07/7/2016 của Bộ
về việc sử dụn định dạn đề t i đán iá năn
-
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lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm ọc 2015 - 2016.
II. Kế hoạch thực hiện
Đ iv i

TĐG th

ng uyên Hệ s

- Kiểm tra đán iá t ờn xuyên đ ợc thực hiện trong quá trình dạy học
và giáo dục, nhằm kiểm tra đán iá quá trìn v kết quả thực hiện các nhiệm
vụ học tập, rèn luyện của học sin t eo c ơn trìn m n ọc, hoạt động giáo
dục tron
ơn trìn iáo dục phổ thông do Bộ tr ởng Bộ Giáo dục v
o
tạo ban hành.
- Kiểm tra đán iá t ờn xuyên đ ợc thực hiện theo hình thức trực tiếp
hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm,
sản phẩm học tập …;
- Số bài kiểm tra đán

iá t

ờng xuyên trong mỗi học kỳ:

+ Môn học có từ 35 tiết trở xuốn năm ọc: 2
+ Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết năm ọc: 3
+ Môn học có từ trên 70 tiết năm ọc: 4
Đ i v i iểm tra, đánh giá đ nh

đ

c thực hiện nh sau

- Kiểm tra đán iá định kì, gồm kiểm tra đán iá iữa kì và kiểm tra,
đán iá cuối kì đ ợc thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên
máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Trong mỗi học kì, một môn học có 01
(một) bài kiểm tra đán iá iữa kỳ và 01 (một) bài kiểm tra đán iá cuối kỳ.
- Thời gian làm bài kiểm tra đán iá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy
hoặc trên máy tính từ 45 p út đến 9 p út. ề kiểm tra đ ợc xây dựng dựa trên
ma trận đặc tả của đề đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học.
Mức độ yêu cầu của các câu hỏi tron đề kiểm tra n

sau:

- Mức 1 (nhận biết): Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhắc lại hoặc mô tả đún
kiến thức kĩ năn đã ọc theo các bài học hoặc chủ đề tron c ơn trìn m n
học, hoạt động giáo dục;
- Mức 2 (thông hiểu): Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, so sánh, áp
dụng trực tiếp kiến thức kĩ năn đã ọc theo các bài học hoặc chủ đề trong
c ơn trìn m n ọc, hoạt động giáo dục;
- Mức 3 (vận dụng): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức kĩ
năn đã ọc để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung
các bài học hoặc chủ đề tron c ơn trìn m n ọc, hoạt động giáo dục;
- Mức 4 (vận dụng cao): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức,
kĩ năn đã ọc để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, gắn với
thực tiễn, phù hợp với mức độ cần đạt của c ơn trìn m n ọc, hoạt động
giáo dục.
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ối với kiểm tra đán iá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu
cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải đ ợc giáo viên trong tổ
bộ môn thảo luận, thống nhất bảng kiểm các mức độ đạt đ ợc phù hợp với 4
mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức kĩ
năn đ ợc sử dụng.
- Kiểm tra đán
h i

Môn
Tin, QP, KT-CN

Kh i
10

oán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh
Tin, QP, KT-CN

h i
11

oán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh
Tin, QP, KT-CN

h i
12

oán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh

- iểm tra đán
h i

Môn
Tin, QP, KT-CN

h i
10

oán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh,
Tin, QP, KT-CN

h i
11

oán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh

h i

Tin, QP, KT-CN

iá iữa kì (Hệ số 2).
Th i gian
iểm tra
uần 8 và
Tuần 25
uần 9 v
uần 6
uần 1 v
uần 7
uần 8 và
Tuần 25
uần 9 v
uần 6
uần 1 v
uần 7
uần 8 và
Tuần 25
uần 9 v
uần 6
uần 1 v
uần 7

Th i gian

m

i

45 p út
oán 6 p út các
m n c n lại 45 p út
Văn An 6 p út;
các m n c n lại 45
p út
45 p út
oán 6 p út; các
m n c n lại 45 p út
Văn An 6 p út;
các m n c n lại 45
p út
45 p út
oán 6 p út; các
m n c n lại 45 p út
Văn An 6 p út;
các m n c n lại 45
p út

Hình thức kiểm tra
Thực hành, dự án học tập,
hoặc làm bài trên giấy.
Làm bài trên giấy:
TL 50% - TN 50%
Làm bài trên giấy: Văn L
c n lại TL 50% - TN 50%
Thực hành, dự án học tập,
hoặc làm bài trên giấy.
Làm bài trên giấy:
TL 40% - TN 60%
Làm bài trên giấy: Văn L
c n lại L 4
- TN 60%
Thực hành, dự án học tập,
hoặc làm bài trên giấy.
Làm bài trên giấy:
TN 100%
Làm bài trên giấy: Văn L
c n lại TN 100%

iá cuối kì Hệ số 3):
Th i gian
iểm tra
uần 15 v
uần 1
uần 16 v
uần
uần 17 v
uần
uần 15 v
uần 1
uần 16 v
uần
uần 17 v
uần
uần 15 v

Th i gian

m

i

45 p út
oán 9 p út các
m n c n lại 45 p út
Văn 90 phút An 6
p út; các m n c n lại
45 p út
45 p út
oán 9 p út; các
m n c n lại 45 p út
Văn 90 phút An 6
p út; các m n c n lại
45 p út

Hình thức kiểm tra
Thực hành, dự án học tập,
hoặc làm bài trên giấy.
TL 50% - TN 50%
Văn L c n lại:
TL 50% - TN 50%
Thực hành, dự án học tập,
hoặc làm bài trên giấy.
TL 40% - TN 60%
Văn L c n lại:
TL 40% - TN 60%
Thực hành, dự án học tập,
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12
Toán L H a
Sinh
Văn ử ịa
GDCD, Anh

uần 1
uần 16 v
uần
uần 17 v
uần

45 p út
oán 9 p út; các
m n c n lại 45 p út
Văn 90 phút An 6
p út;
các m n c n lại 45
p út

hoặc làm bài trên giấy.
TN 100%
Văn L c n lại:
TN 100%

3. Kiểm tra chung học kỳ I
3.1. Kiểm tra chung giữa kỳ I:
- Khối 10: Tổ chức kiểm tra chung 4 môn (Toán, Anh, Vật lý, Lịch sử)
P ơn án tổ chức: Học tiết 1, 2 buổi chiều, tiết 3,4 kiểm tra chung; lớp
12 học t êm bìn t ờng, lớp 11 học thêm ở cơ sở 2.
Số phòng thi: 17 (Sử dụng 17 phòng học của nhà A1)
Giám thị: Sử dụng GV có tiết dạy tiết 3, 4 của n y đ
đảm bảo số l ợng 23 CBCT

điều động bổ sung

+ Chiều 13/11/2020: Toán (60 phút), Lịch sử (45 phút)
+ Chiều 14/11/2020: Tiếng anh (60 phút), Vật lý (45 phút)
- Khối 11: Tổ chức kiểm tra chung 4 môn (Toán, Văn, Anh, Hoá học)
P ơn án tổ chức: Học tiết 1, 2 buổi sáng, tiết 3, 4, 5 kiểm tra chung; lớp
12 học bìn t ờng, lớp 10 học thêm ở cơ sở 2.
Số phòng thi: 20 (18 phòng học nhà A1, 2 phòng thực hành nhà A3)
Giám thị: Sử dụng GV có tiết dạy tiết 3, 4, 5 của n y đ
sun đảm bảo số l ợng 27 CBCT

điều động bổ

+ Sáng 13/11/2020: Toán (60phút), Hoá học (45phút).
+ Sáng 14/11/2020: Tiến an

6 p út) Văn 6 p út).

3.2. Kiểm tra chung cu i kỳ I
Khối 10, 11: Tổ chức kiểm tra chung 9 môn (Toán, Văn, Tiếng anh, Vật
lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD).
P

ơn án tổ chức: Kiểm tra chung 2 ngày

Số phòng thi: 37 phòng (lớp 10: 17 phòng thi, lớp 11: 20 phòng thi). Sử
dụng 18 phòng nhà A1, 15 phòng nhà A2, 4 phòng nhà A3.
Giám thị: Sử dụng GV dạy lớp 1 11 đảm bảo số l ợng 50 CBCT
+ Sáng 21/12/2020: Toán (90phút), Sinh (45phút)
+ Chiều 21/12/2020: Tiếng anh (60phút), Hoá(45phút),
+ án

1

: Văn 9 p út) Vật lý(45phút)

+ Chiều 22/12/2020: Lịch sử 45p út)

ịa(45phút), GDCD(45phút)
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4. Kiểm tra chung học kỳ II
4.1. Kiểm tra chung giữa kỳ II:
- Khối 10: Tổ chức kiểm tra chung 4 môn (Toán, Văn, Hoá học, Địa lý)
P ơn án tổ chức: Học tiết 1, 2 buổi chiều, tiết 3,4 kiểm tra chung; lớp
12 học t êm bìn t ờng, lớp 11 học thêm ở cơ sở 2.
Số phòng thi: 17 (Sử dụng 17 phòng học của nhà A1)
Giám thị: Sử dụng GV có tiết dạy tiết 3, 4 của n y đ
đảm bảo số l ợng 23 CBCT
+ Chiều 12/3/2021 kiểm tra m n oán 6 p út)

điều động bổ sung

ịa (45 phút)

+ Chiều 13/3/2021 kiểm tra m n Văn 6 p út) Hoá 45 p út)
- Khối 11: Tổ chức kiểm tra chung 4 môn (Toán, Anh, Vật lý, Địa lý)
P ơn án tổ chức: Học tiết 1, 2 buổi sáng, tiết 3, 4, 5 kiểm tra chung; lớp
12 học bìn t ờng, lớp 10 học t êm cơ sở 2.
Số phòng thi: 20 (18 phòng học nhà A1, 2 phòng thực hành nhà A3)
Giám thị: Sử dụng GV có tiết dạy tiết 3, 4, 5 của n y đ
sun đảm bảo số l ợng 27 CBCT
+ Sáng 12/3/2021 kiểm tra m n oán 6 p út)

điều động bổ

ịa lý (45phút).

+ Sáng 13/3/2021 kiểm tra môn Tiếng anh (60phút), Vật lý (60phút).
4.2. Kiểm tra chung cu i kỳ II
Khối 10, 11: Tổ chức kiểm tra chung 9 môn (Toán, Văn, Tiếng anh, Vật
lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD).
P

ơn án tổ chức: Kiểm tra chung 2 ngày; lớp 12 nghỉ học

Số phòng thi: 37 phòng (lớp 10: 17 phòng thi, lớp 11: 20 phòng thi). Sử
dụng 18 phòng nhà A1, 15 phòng nhà A2, 4 phòng nhà A3.
Giám thị: Sử dụng GV dạy lớp 1 11 đảm bảo số l ợng 50 CBCT
+ án

45

1: Văn 9 p út) Vật lý(45phút)

+ Chiều 04/5/2021: Tiếng anh (60phút), Hoá(45phút)
+ Sáng 05/5/2021: Toán (90phút), Sinh (45phút)
+ Chiều 05/5/2021: Lịch sử 45p út)

ịa(45phút), GDCD(45phút)

5. Tổ chức thi thử cho học sinh l p 12
- Năm ọc 2020-2021 tổ chức thi thử 3 lần (thêm1 lần thi thử của Sở).
Lần 1: Tuần 20 (Ngày 23-24/01/2021)
Lần 2: Tuần 29 (Ngày 27-28/3/2021)
Lần 3: Tuần 35 (Ngày 8-9/5/2021)
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- Lịch thi
Ngày

Buổi

Môn

Th i gian
làm bài

Gi phát
đề thi

Gi bắt đầu
làm bài

Thứ 7

CHIỀU

Ngữ văn

120 phút

13h45

13h50

Vật lý

50 phút

7h00

7h05

Hóa học

50 phút

8h05

8h10

Sinh học

50 phút

9h10

9h15

Lịch sử

50 phút

7h00

7h05

ịa lý

50 phút

8h05

8h10

GDCD

50 phút

9h10

9h15

Toán

90 phút

13h45

13h50

Tiếng anh

60 phút

15h30

15h35

KHTN
SÁNG
Chủ nhật
KHXH

CHIỀU

III. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện
2. Tổ chuyên môn:
- Các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm xây dựng ma trận đề
kiểm tra định kỳ.
- Chuẩn bị đề thi: Mỗi m n ra đề k ác n au đún yêu cầu của ma trận
(cùng mức độ) đảo t n 4 mã đề. ề v đáp án đ a lên website tr ờng sau khi
kiểm tra xong.
- Thực hiện chấm thi, phúc khảo (GV chấm tập bài nào chịu trách
nhiệm phúc khảo tập đ ).
a kết quả chấm t i lên website tr ờng và gửi cho
GV bộ m n v o điếm trên SMAS, thông báo với phụ huynh.
3. Tổ văn phòng v

ộ phận thực hiện hiệm vụ khảo thí.

- Thông báo lịch kiểm tra tr ớc 1 tuần đối với học sinh.
- iều động cán bộ coi thi, cán bộ giám sát (số l ợng: 1 CBCT/1 phòng; 1
CBGS/3 p n t i).
n báo tr ớc 3 ngày theo lịch tổ chức kiểm tra chung.
Lập bảng theo dõi GV làm nhiệm vụ coi thi.
- Kiểm tra, chuẩn bị CSVC, giấy thi, giấy n áp v văn p n p ẩm
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- Sắp xếp phòng thi cho thí sinh, đ a lên website để thí sinh biết: Lịch
thi, Hiệu lện sơ đồ phòng thi, SBD, danh sách thí sinh trong phòng thi, quy
định của kỳ thi. Gửi các lớp thông báo SBD và phòng thi của các thí sinh.
- Dán niêm yết c un dan sác t í sin tron p n t i:
3 ngày theo lịch tổ chức kiểm tra chung.

n báo tr ớc

rên đây l kế hoạch kiểm tra đán iá ọc sin năm ọc 2020-2021 của
tr ờng THPT Hồn Lĩn t eo
n t 6
n y 6 8
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đán iá xếp loại học sinh THCS,
THPT.
Nơi nhận:
- Sở
để báo cáo);
- BGH;
- TTCM ;
- L u: V .

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Danh

