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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

Số: 56/KH-TTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI 
NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011, của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, tại Khoản 1, Điều 16 nhiệm vụ 

và quyền hạn của Hiệu trưởng; 

Căn cứ kế hoạch hoạt động của trường THPT Trần Quốc Toản năm học 2019 – 

2020; 

Căn cứ kết quả xếp loại học lực và bản đăng ký môn thi lại của học sinh ở các 

lớp của khối 10 và khối 11, 

Ban Giám Hiệu nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức thi lại năm học 2019 – 

2020 như sau: 

1. ÔN TẬP 

- Tổ trưởng chuyên môn chủ động họp tổ thống nhất chương trình ôn tập cho 

cả 2 khối 10 và 11.  

- Chương trình ôn tập phải có sự thống nhất trong nhóm, tổ bộ môn và phải có 

nội dung ôn tập cụ thể để giáo viên được phân công ôn tập thực hiện. 

- Tổ trưởng chuyên môn chủ động phân công giáo viên ra đề thi theo nội dung 

ôn tập và phân công giáo viên ôn tập theo đúng nội dung đã thống nhất. 

2. CÁC MÔN KIỂM TRA 

Nhà trường tổ chức thi lại tất cả các môn dựa trên bảng đăng ký thi lại của học 

sinh. 

Cụ thể: 

 + Khối 10: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh, Tin, Công nghệ, 

GDQP-AN. 

 + Khối 11: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh, Tin, Công nghệ. 

3. ĐỀ KIỂM TRA 
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- Nội dung đề kiểm tra phải nằm trong chương trình học của từng khối lớp và 

được sự thống nhất của nhóm, tổ chuyên môn về giới hạn nội dung ôn tập. 

- Đề kiểm tra cần phải đạt các yêu cầu: 

+ Đề kiểm tra phải đáp ứng được các kiến thức cơ bản của chương trình 

học kỳ 2. 

+ Đảm bảo tính chính xác, khoa học. 

+ Điểm thi được quy về thang điểm 10. 

+ Hình thức ra đề có thể tự luận hoặc trắc nghiệm. 

+ Nội dung phải nằm trong giới hạn chương trình ôn tập và phù hợp với 

lực học của học sinh thi lại. 

- Mỗi môn thi phải có đề thi, hưỡng dẫn chấm, biểu điểm của đề thi chính thức 

và đề thi dự phòng. Mỗi thành viên ra đề thi phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật 

của đề thi và đáp án. 

4. TỔ CHỨC CHẤM THI 

- Sau khi thi xong nhà trường tổ chức chấm thi tập trung tại phòng hội đồng 

nhà trường. 

- Giáo viên được phân công chấm thi thực hiện theo kế hoạch của nhà trường. 

5. THỜI GIAN 

- Nộp đề thi và đáp án cho đồng chí Thành (TKHĐ) trước 20/8/2020. 

- Thời gian ôn tập: từ ngày 18/8/2020 đến ngày 21/8/2020. 

- Thời gian thi: từ ngày 24/8/2020 đến ngày 25/8/2020. 

- Thời gian chấm thi: ngày 26/8/2020. 

- Thời gian công bố kết quả thi lại: dự tính 27/8/2020. 

Lưu ý: giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo đến học sinh thi lại về các 

khoảng thời gian trên. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 Nguyễn Quốc Thanh 

 


