UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1054/KH-GDDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-UBND, ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 20202021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện công văn số 2129/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 20/10/2020 về
việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 của Sở Gíao
dục và Đào tạo.Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra
cuối học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích
- Thông qua công tác kiểm tra định kỳ để đánh giá thực chất về chất lượng
dạy và học, đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng
lực học tập của học sinh các trường THCS trên địa bàn trong học kì I.
- Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại
được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính
xác, chặt chẽ và có tính sư phạm; Phù hợp với chương trình, thời gian quy định của
môn kiểm tra, vừa mang tính bao quát vừa thể hiện tư duy chiều sâu kiến thức.
- Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các thầy cô giáo và cán bộ
quản lý nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm
trong công tác chỉ đạo và quản lí tổ, quản lí nhà trường, thúc đẩy việc đổi mới
phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo
dục trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
- Yêu cầu các trường THCS thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra học kì,
tiến hành tổ chức kiểm tra theo đúng lịch và báo cáo kết quả về Phòng Gíao dục và
Đào tạo theo thời gian quy định. Việc tổ chức coi và chấm bài kiểm tra học kì I
phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế.
- Đề kiểm tra ra theo khung chương trình mà Bộ đã ban hành đến hết tuần 16.
II. Nội dung
1. Công tác ôn tập chuẩn bị kiểm tra
- Các trường lên kế hoạch chuẩn bị ôn tập kiểm tra cuối HK1 (Nội dung
ôn tập tham khảo Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm 14 bộ môn của hội đồng bộ
môn Tp Bà Rịa biên soạn), triển khai cho giáo viên tổ chức ôn tập cho học sinh
toàn trường.
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- Tổ chức giảng dạy, ôn tập đảm bảo hoàn thành chương trình theo qui
định, tuyệt đối không được cắt xén chương trình hoặc dạy dồn tiết.
- Tăng cường công tác phụ đạo, ôn tập cho đối tượng học sinh yếu kém,
tiếp tục ôn tập cho học sinh khối lớp 9.
2. Thực hiện chương trình
Hiệu trưởng các trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình HKI
và việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày
12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và Thông tư
26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc 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.
Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ kiến thức theo chương trình giáo dục phổ
thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác kiểm tra điểm định kỳ và
thường xuyên trên hệ thống vnedu và khóa tất cả các cột điểm kiểm tra thường
xuyên và định kỳ vào ngày 24/12/2020.
3. Công tác ra đề kiểm tra học I
3.1. Đề kiểm tra các môn Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh
a. Đề kiểm tra
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra các môn: Ngữ văn, Toán,
Tiếng Anh (gồm Tiếng Anh các lớp chất lượng cao) từ khối 6 đến khối 9.
b. Thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ I các bộ môn trên địa bàn thành
phố Bà Rịa:
- Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kỳ I từ ngày 25/12/2020(Riêng
đối với trường THCS Kim Đồng bắt đầu từ ngày 23/12/2020) cho đến ngày
04/01/2021.
- Bộ môn Ngữ văn, Toán: Thời gian làm bài 90 phút.
- Các bộ môn còn lại: Thời gian làm bài 45 phút. Riêng bộ môn Tiếng Anh
thời gian kiểm tra 50 phút (lưu ý các file nghe thời gian từ 5 đến 7 phút).
- Lưu ý không tính thời gian phát đề kiểm tra.
a. Lịch kiểm tra các bộ môn Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh
Thời gian

28/12/2020
Tiếng Anh 9

Sáng

7 giờ 10 -8 giờ 00
Ngữ văn 9
8 giờ 30 - 10 giờ 00

29/12/2020

30/12/2020

31/12/2020

7 giờ 10 -8 giờ 00

Toán 9

Toán 7

Ngữ văn 7

7 giờ 15 -8 giờ 45

7 giờ 15 -8 giờ 45

Tiếng Anh 7

8 giờ 30 - 10 giờ 00
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Chiều

Tiếng Anh 6
Tiếng Anh 8
13 giờ 20 - 14 giờ 10 13 giờ 20 - 14 giờ 10
Ngữ văn 6
Ngữ văn 8
14 giờ 40 -16 giờ 10 14 giờ 40 -16 giờ 10

Toán 6
Toán 8
13 giờ 20 - 14 giờ 50 13 giờ 20 - 14 giờ 50

(Thời gian nói trên là thời gian tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
3.2.Đối với các môn còn lại
Các trường THCS ra đề và tổ chức kiểm tra tuỳ theo tình hình nhà trường
trường các bộ môn còn lại, hình thức kiểm tra có thể tự luận, phối hợp giữa tự
luận và trắc nghiệm theo qui định bộ môn. Nội dung kiểm tra các bộ môn tham
khảo kiến thức trọng tâm, ma trận, đề tham khảo của Hội đồng bộ môn thống
nhất biên soạn đã gửi các trường THCS nhằm bảo đảm sự thống nhất và mặt
bằng chung trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
(Lưu ý căn cứ ma trận và tham khảo đề kiểm tra đề xuất các bộ môn năm
học 2020-2021).
3.3.Nội dung và hình thức đề kiểm tra
- Nội dung:
+ Đề kiểm tra tránh lối học thuộc lòng, nội dung cần bao quát các kiến thức
cơ bản của học kỳ I, đảm bảo phân loại được trình độ của học sinh.
+ Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện
điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP
ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. và công văn số 3280/BGDĐTGDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều
chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
+ Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo
đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài
dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý
một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống
nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
- Hình thức đề kiểm tra:
+ Ðề kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 môn Ngữ Văn, Toán thực
hiện theo hình thức tự luận.
+ Đối với các môn Tiếng Anh gồm cả 2 hình thức trắc nghiệm khách quan
và tự luận. Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 có phần nghe.
4. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ I
- Các trường thực hiện chia phòng kiểm tra với số lượng học sinh trong 1
phòng không quá 24 em. Các trường THCS thành lập hội đồng coi và chấm bài
kiểm tra HKI.
- Tiếp tục tăng cường giáo dục học sinh tính trung thực trong kiểm tra thi
cử, tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc.
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- Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra, thực hiện cắt phách đánh mã theo
các qui định hiện hành trước khi giao bài cho giám khảo chấm kiểm tra.
- Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện chấm bài kiểm tra theo đúng
các qui định hiện hành, tuyệt đối không giao bài kiểm tra về nhà cho giáo viên.
5. Công tác thanh kiểm tra:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo, giám sát (chéo các
trường) về công tác coi kiểm tra học kỳ I tại các trường THCS.
- Các trường THCS đề xuất 2 người làm công tác giám sát kiểm tra hoc
kỳ I (thành phần cử làm giám sát là 01 tổ trưởng chuyên môn và 01 giáo viên),
gửi email họ và tên tổ trưởng làm công tác giám sát về chuyên môn THCS trước
ngày 7/12/2020.
6. Tổ chức chấm bài kiểm tra
- Tổ chức chấm bài đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chính xác, đúng
qui chế, tuân thủ đáp án nhằm phản ánh được trình độ học lực của học sinh trên
địa bàn thành phố. Tổ chức chấm bài kiểm tra tập trung tại trường từ ngày
29/12/2020 đến ngày 05/01/2020.
- Thực hiện tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm việc coi và chấm bài kiểm
tra ba bộ môn Văn – Toán –Anh (Gửi báo cáo theo mẫu về phòng GD&ĐT
thành phố Bà Rịa). Các môn còn lại gửi đề kiểm tra về Phòng Giáo dục và Đào
tạo trước ngày 08/01/2020 (1đề/môn/khối lớp) theo địa chỉ email:
tamtranbaria@gmail.com.
III. Thống kê chất lượng và các báo cáo
Các trường gởi về phòng Giáo dục báo cáo sơ kết học kỳ 1 và các thống kê
chất lượng bộ môn, chất lượng 2 mặt giáo dục (hạnh kiểm và học lực), bảng phụ
lục, danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, bỏ học trong trong học kỳ, thống
kê điểm bài kiểm tra (theo mẫu đính kèm) trước ngày 08/01/2020.
IV. Tổ chức thực hiện
Nhận được kế hoạch này đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức
triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
-

Các trường THCS;
Sở GD&ĐT (báo cáo)
Website;
Lưu:VT, CM THCS.

Trần Thị Phương Hiền
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