UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 803/KH-GDDT

Bà Rịa, ngày 12

tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9
VÀ OLYMPIC 27/4 LỚP 8 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 - 2021
Căn cứ công văn số 1924/SGDĐT-QLCL ngày 30/09/2020 của Sở Gíao
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2020 –
2021;
Phòng Giáo dục thành phố Bà Rịa xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi học
sinh giỏi văn hoá lớp 9 Và Olympic 27/4 lớp 8 năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Môn thi, nội dung.
a. Môn thi học sinh giỏi lớp 9:
- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch Sử,
Địa lý, Tiếng Anh.
- Nội dung thi: Chương trình toàn cấp THCS, trọng tâm là toàn bộ chương
trình lớp 9 (Phòng GD giới hạn chương trình thi chọn học sinh giỏi đến hết HKI
lớp 9, có thêm 30%– 40% câu hỏi và bài tập nâng cao); riêng môn tin học thi lập
trình Pascal theo chương trình tin học lớp 8 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu đã ban hành.
- Hình thức thi: Tự luận; môn Tiếng Anh kiểm tra đầy đủ các kỹ năng
nghe, nói, đọc, viết; môn Tin học thi lập trình Pascal trên máy tính.
- Thời gian làm bài thi 150 phút; Riêng môn Tiếng Anh thí sinh làm 02 bài
thi: thi viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc
thoại trong thời gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm) đối với kỳ thi cấp
Tỉnh.
- Cấu trúc đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố cấu trúc đề thi trên
Website.
b. Môn thi học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 8:
- Đối tượng học sinh lớp 8 đang học các trường THCS trên địa bàn thành
phố Bà Rịa.
- Môn thi: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán.
- Nội dung thi: Theo phân phối chương trình đang thực hiện các khối lớp
tính đến ngày thi và có thêm 30%– 40% câu hỏi và bài tập nâng cao.
2. Hình thức thi.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi:
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+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức với hình thức
tự luận, thời gian làm bài các môn là 120 phút. Môn Tiếng Anh có cả câu hỏi
trắc nghiệm và phần thi nghe hiểu, thí sinh làm bài trực tiếp vào giấy thi; môn
Tin học thi lập trình trực tiếp trên máy.
+ Kỳ thi Olympic 27/4 chọn đội tuyển lớp 8 với hình thức tự luận, môn
Tiếng Anh có cả câu hỏi trắc nghiệm và phần thi nghe hiểu thời gian làm bài các
môn là 120 phút.
3. Đối tượng dự thi.
a) Thi học sinh giỏi lớp 9:
- Học sinh đang theo học lớp 9 có kết quả năm học 2019-2020 về hạnh
kiểm và học lực từ khá trở lên.
- Học sinh dự thi có điểm trung bình môn dự thi đạt từ 8.0 trở lên đối với
các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh;
riêng đối với các môn Ngữ văn đạt từ 7.0 trở lên.
- Riêng môn Tiếng Anh và Tin học, học sinh lớp 8 nếu có thành tích xuất
sắc vẫn được dự thi.
b) Thi Olympic 27/4 lớp 8:
- Học sinh đang theo học lớp 8 có kết quả năm học 2019-2020 về hạnh
kiểm và học lực từ khá trở lên. Có điểm trung bình của môn dự thi ở học kỳ liền
kề đạt từ 8,0 trở lên, riêng môn Ngữ văn từ 7,0 trở lên.
Lưu ý: Khi dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì căn cứ kết quả HK1
năm học 2020-2021.
4. Số lượng HS tham dự.
a) Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9
- Mỗi trường THCS cử tối đa 18 HS/môn. Đối với trường THCS Lê Quang
Cường thành lập đội tuyển lớp phổ thông 10 HS/môn, đội tuyển lớp nguồn 12
HS/môn.
- Các trường lập danh sách đội tuyển và phiếu kết quả học tập học kỳ 1
theo mẫu đính kèm (Đối với học sinh được phòng GD&ĐT chọn tham gia đội
tuyển thi HSG cấp tỉnh), đĩa mềm chứa file danh sách (Excel, Unicode), các
trường cần phải kiểm tra các dữ liệu của học sinh dự thi trước khi gởi về Phòng
Giáo dục trước ngày 25/11/2020.
b) Kỳ thi học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 8
Mỗi trường THCS cử tối đa 15 HS/môn. Đối với trường THCS Lê Quang
Cường thành lập đội tuyển lớp 8 phổ thông 8 HS/môn, đội tuyển lớp nguồn 12
HS/môn.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và Olympic
27/4.
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- Thời gian dự kiến: tháng 12/2020, khai mạc vào lúc 7 giờ.
- Địa điểm: Tại trường THCS Lê Quang Cường, thành phố Bà Rịa.
6. Đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
a) Đội tuyển dự thi học sinh giỏi giỏi lớp 9
- Căn cứ kết quả chấm thi phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn trong khoảng
20 HS/môn có điểm số cao nhất để tập trung tổ chức bồi dưỡng lập đội tuyển dự
thi cấp tỉnh. Riêng đối với môn Toán - Ngữ Văn - Tiếng Anh chọn 25 HS/môn
có điểm số cao nhất để tập trung tổ chức bồi dưỡng lập đội tuyển.
- Căn cứ vào kết quả thi và kết quả học tập và kiểm tra đánh giá trong suốt
thời gian ôn tập, bồi dưỡng và đề xuất của giáo viên bộ môn dạy bồi dưỡng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi cấp
tỉnh.
b) Đội tuyển dự thi học sinh giỏi Olympic 27/4 lớp 8
- Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi Phòng Giáo dục và Đào tạo
xem xét thành lập đội tuyển chính thức bồi dưỡng để dự thi cấp tỉnh.
c) Ngày thi, địa điểm thi cấp tỉnh:
- Ngày 23/3/2021.
- Địa điểm: Trường THPT Lê Quý Đôn, Tp Vũng Tàu.
Nhận được kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng
các trường THCS nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có
vấn đề gì chưa rõ liên hệ bộ phận chuyên môn THCS để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND Tp Bà Rịa (b/c);
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các trường THCS;
- Website;
- Lưu: VT, THCS.
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