SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN

Số: 67/KH-TTQT

Ea Kar, ngày 08 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I
năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học
sinh trung học phổ thông và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Ban hành kèm Thông tư
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 1630/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 26/10/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng
giáo dục năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 1446/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20202021;
Căn cứ kế hoạch 02/KH-TTQT ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng Trường
THPT Trần Quốc Toản – Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021;
Căn cứ công văn số 1842/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/12/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về Hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra, đánh giá
(KTĐG) cuối kỳ I, năm học 2020-2021,
Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch KTĐG cuối kỳ I, năm học 2020-2021
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- KTĐG cuối kỳ I nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn
thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục
quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt
động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm
yếu trong học tập.
- KTĐG cuối kỳ I giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững quy chế, nghiệp vụ
để chuẩn bị cho phương án tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021.
- Nội dung KTĐG phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu
“Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình
đã được điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ
GDĐT.

- KTĐG cuối kỳ I bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai,
phản ánh đúng năng lực học lực học sinh.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2020 – 2021.
2. Tổ chức thực hiện bài KTĐG
- Tổ chức KTĐG ở 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh
học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.
- Thời gian và hình thức KTĐG:
Ngày
KTĐG

28/12/2020

Buổi

Sáng
Chiều

Sáng
29/12/2020
Chiều

Sáng
30/12/2020
Chiều

31/12/2020

Sáng

Chiều

Môn
KTĐG

Hình thức
bài KTĐG

Ngữ văn 12

Tự luận

Thời
gian
làm bài
90 phút

Giớ kết
thúc
làm bài

7h25

Giờ bắt
đầu làm
bài
7h30

Tiếng Anh 12

Trắc nghiệm

60 phút

9h25

9h30

10h30

Toán 12

Trắc nghiệm

90 phút

13h25

13h30

15h00

Vật lí 12

Trắc nghiệm

45 phút

7h25

7h30

8h15

Hóa học 12

Trắc nghiệm

45 phút

8h25

8h30

9h15

Sinh học 12

Trắc nghiệm

45 phút

9h25

9h30

10h15

Vật lí 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

13h25

13h30

14h15

Hóa học 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

14h25

14h30

15h15

Sinh học 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

15h25

15h30

16h15

Lịch sử 12

Trắc nghiệm

45 phút

7h25

7h30

8h15

Địa lí 12

Trắc nghiệm

45 phút

8h25

8h30

9h15

GDCD 12

Trắc nghiệm

45 phút

9h25

9h30

10h15

Lịch sử 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

13h25

13h30

14h15

Địa lí 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

14h25

14h30

15h15

GDCD 10, 11

Trắc nghiệm

45 phút

15h25

15h30

16h15

Ngữ văn 10

Tự luận

90 phút

7h25

7h30

9h00

Tiếng Anh 10

Trắc nghiệm

50 phút

9h10

9h15

10h05

Tiếng Anh 11

Trắc nghiệm

50 phút

7h25

7h30

8h20

Ngữ văn 11

Tự luận

90 phút

8h30

8h35

10h05

Toán 10, 11

Trắc nghiệm

90 phút

13h25

13h30

15h00

Giờ
phát đề

9h00

*Lưu ý: Môn Ngữ văn và Tiếng Anh khối 10, 11 thi chéo môn (do môn Tiếng Anh có phần thi
nghe)

Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: Kiểm
tra theo hình thức bài tổ hợp, gồm bài KTĐG KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và

bài KTĐG KHCH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Học sinh làm bài trên phiếu
TLTN 120 câu. Điểm KTĐG của từng môn thành phần trong bài tổ hợp làm điểm
KTĐG cuối kỳ I của môn đó.
3. Công tác ra đề KTĐG
- Khối 12: KTĐG theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Khối 10, 11: Các tổ, nhóm chuyên môn tự ra đề KTĐG, nội dung đề phải
căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ
năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công
văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT; Cấu trúc đề phải đảm
bảo kiến thức và kỹ năng cơ bản của bộ môn, phân hóa được trình độ học sinh, phát
hiện đúng năng lực của học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với BGH
- Xây dựng kế hoạch KTĐG; Ra quyết định thành lập hội đồng in sao đề
KTĐG, coi KTĐG và chấm bài KTĐG.
- Xây dựng phương án bố trí phòng KTĐG, niêm yết danh sách học sinh.
- Tổ chức công tác in sao đề, coi và chấm bài KTĐG đúng theo quy định.
- Tổng hợp, thống kê điểm KTĐG (theo mẫu).
2. Tổ, nhóm chuyên môn
- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công giáo viên
trong bộ môn ra đề KTĐG cho học sinh khối 10, 11. Chịu trách nhiệm độ chính xác
và độ bảo mật của đề KTĐG và nộp đề về BGH nhà trường đúng thời gian quy định.
- Giáo viên ra đề KTĐG phải bám vào ma trận để đảm bảo thời gian, số câu,
các mức độ nhận thức của câu.
*Lưu ý:
+ Mỗi môn thi theo hình thức trắc nghiệm phải đảm bảo có 08 mã đề khác
nhau.
+ Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp nộp đề KTĐG về đ/c Đình Thiên – PHT
trước ngày 20/12/2020.
+ Các tổ xây dựng bộ đề KTĐG (các môn khối 12) theo các bài KTĐG được
kiểm tra chung để Sở chọn làm đề KTĐG chính thức (mỗi bài KTĐG 01 đề), gửi về
phòng KTKĐCL-CNTT trước ngày 8/12/2020 (nộp về đ/c Tất Thành - TKHĐ)
+ Các bộ môn Toán, Tiếng Anh: tổ trưởng đề xuất mẫu phiếu trả lời trắc
nghiệm (mẫu PTLTN chấm máy quyét, mẫu PTLTN chấm qua Smartphone) để bộ
phận văn phòng in sao đúng theo yêu cầu. Các môn
+ Môn Tiếng Anh lớp 10A01 ra đề theo chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.
3. Bộ phận văn phòng
- Căn cứ số lượng học sinh để chuẩn bị đầy đủ giấy thi, giấy nháp và phiếu
TLTN.

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC cần thiết phục vụ kỳ KTĐG, đặc biệt lưu ý bổ
sung thêm bàn học sinh.
4. Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm
- Giáo viên chủ nhiệm: triển khai đầy đủ kế hoạch này đến học sinh lớp chủ
nhiệm; đôn đốc, nhắc nhở học sinh tích cực ôn tập để tham gia KTĐG.
- Giáo viên bô môn: Chấp hành sự phân công, điều động của nhà trường và của
tổ trưởng, nhóm trưởng trong việc ra đề KTĐG, coi KTĐG và chấm bài KTĐG. Thực
hiện nhiệm vụ được phân công nghiêm túc và đúng quy chế.
Trên đây là kế hoạch KTĐG cuối kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Đề nghị các tổ,
giáo viên và bộ phận liên quan triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Tổ CM;
- GVBM, GVCN;
- Lưu HS.
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