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KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2021-2022   

 

Căn cứ Thông tư 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của 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; 

Căn cứ Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 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 theo thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT  ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 3612/SGDĐT-NV1 ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc 

trung học năm học 2020-2021; 

Căn cứ công văn 4964/SGDĐT-NV1ngáy 08 tháng 12 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung 

học năm học 2020-2021; 

Căn cứ Kế hoạch chuyên môn năm học 2020 - 2021 của trường THPT 

Trấn Biên; 

Trường THPT Trấn Biên xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đảm bảo chính xác, công bằng trong việc đánh giá xếp loại học 

tập, hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ I. Từ đó, làm cơ sở để định hướng 

những giải pháp trong tổ chức dạy và học của nhà trường trong học kỳ II. 

- Thực hiện đúng tuần học theo kế hoạch chuyên môn đã triển khai đầu 

năm học.  

- Việc đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh 

phải đảm bảo tính chính xác, khoa học và trung thưc theo đúng thời gian quy 

định. Đồng thời, việc đánh giá phải công khai, minh bạch và chia sẻ cho giáo 

viên cũng như học sinh trong nhà trường. 

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian 

quy định. Nội dung hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm 

vị các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra. Biểu điểm phải 

đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.  
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II. TỔ CHỨC KIỂM TRA  

- Tổ chức kiểm tra tập trung 09 môn gồm các môn: Văn, Toán, Anh, Lý, 

Hóa  , Sinh , Sử , Địa , GDCD theo lịch thi của nhà trường. 

- Các môn còn lại các tổ chuyên môn tự tổ chức kiểm tra theo kế hoạch 

giáo dục của tổ chuyên môn. 

2. Đối với Khối 10, 11 

- Tổ chức kiểm tra tập trung 09 môn gồm các môn: Văn, Toán, Anh, Lý, 

Hóa  , Sinh , Sử , Địa , GDCD theo lịch thi của nhà trường. 

- Các môn còn lại các tổ chuyên môn tự tổ chức kiểm tra theo kế hoạch 

giáo dục của tổ chuyên môn. 

3. Nội dung và yên cầu của đề kiểm tra HKI 

Việc ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, đặc biệt 

phải hướng đến kiểm tra năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra 

đánh giá của Bộ GDĐT. 

 Các Tổ Chuyên môn thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề; xây dựng ma 

trận, đề, hướng dẫn chấm bảo đảm tính chính xác, khoa học, phù hợp với năng 

lực học sinh. 

 Đề kiểm tra phải thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ 

năng và năng lực của các môn học; phải đánh giá được trình độ, năng lực của 

học sinh; phù họp với thời gian kiểm tra được quy định đối với từng môn học. 

 Đề kiểm tra bảo đảm môn Ngữ văn 100% tự luận, các môn còn lại 100% 

trắc nghiệm khách quan. Tuyệt đối không ra đề kiểm tra vào những nội dung đã 

được Bộ GDĐT giảm tải. 

- Khối 10, 11, 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, 

Địa lý, GDCD ra đề kiểm tra học kỳ I và nộp cho BGH trước lịch thi 01 tuần 

gồm bản in và file đính kèm, ma trận đề, đáp án. 

- Hình thức kiểm tra  

+ Đối với K12: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn 

còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 

+ Thời gian làm bài đối với lớp 12: 120 phút cho môn Ngữ văn, 90 phút 

môn Toán , Ngữ Văn 10 ,11 và 50 phút cho các môn còn lại. 

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng 

thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học.  

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, lời 

văn , câu chữ rõ ràng không sai sót, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức 

và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh. Nội dung của hướng 

dẫn chấm và biểu điểm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề 

đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra. 

- Nội dung kiểm tra đến hết tuần 15 . 

4. Tổ chức kiểm tra 

- Lịch kiểm tra cụ thể như sau: 

a. Các môn kiểm tra tại lớp (27 – 31/12/2021) 

+ Khối 12:  

      - Thời gian cụ thể : theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn. 

      - Khối 12 gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng.   

+ Khối 10, 11: 

     - Thời gian cụ thể : theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn. 

      - Khối 10 ,11 gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng , 

Nghề phổ thông .   

 b. Các môn thi tập trung 

NGÀY BUỔI MÔN KHỐI THỜI GIAN LÀM BÀI GIỜ  LÀM BÀI 

03/01/2022 
SÁNG Văn 12 120 phút 7h30 - 9h30 

CHIỀU Văn 10 -11 90 phút 13h30 - 15h30 

04/01/2022 

SÁNG 
Toán 12 90 phút 7h30 – 9h00 

Anh 12 50 phút 9h20 – 10h10 

CHIỀU 
Toán 10-11 90 phút 13h30 – 15h00 

Anh 10-11 50 phút 15h20 - 16h10 

05/01/2022 

SÁNG 
Lý 12 50 phút 7h30 - 8h20 

Sử 12 50 phút 8h40 - 9h30 

CHIỀU 
Lý 10-11 50 phút 13h30 - 14h20 

Sử 10-11 50 phút 14h40 -15h30 

06/01/2022 

SÁNG 
Hóa 12 50 phút 7h30 - 8h20 

Địa 12 50 phút 8h40 - 9h30 

CHIỀU 
Hóa 10-11 50 phút 13h30 - 14h20 

Địa 10-11 50 phút 14h40 -15h30 

07/01/2020 
SÁNG 

Sinh 12 50 phút 7h30 - 8h20 

GDCD 12 50 phút 8h40 - 9h30 

CHIỀU Sinh 10-11 50 phút 13h30 - 14h20 

  GDCD 10-11 50 phút 14h40 -15h30 

 

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH 

- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh phải thực hiện theo Thông tư 58/TT-

BGDĐT ngày 12/12/2011 của 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, thông tư 26/TT-

BGDĐT ngày 26/08/2020 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 
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trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT  ngày 

12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Giáo viên bộ môn kiểm tra điểm số của học sinh các lớp giảng dạy , 

hoàn tất điểm số đánh giá thường xuyên trước ngày 31/12/2021. 

- Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra điểm số lớp chủ nhiệm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Tất cả TTCM nghiên cứu và phổ biến kỹ cho giáo viên của tổ mình để 

thực hiện. 

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nghiên cứu kỹ thông tư 

58/2011/TT-BGDĐT, thông tư 26/2020/TT-BGDĐT để thực hiện đánh giá môn 

học và đánh giá học sinh đảm bảo đúng quy chế../.  

 

        KT. HIỆU TRƯỞNG 

  Nơi nhận:       PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
  - TTCM các tổ; 

  - Website trường; 

  - Lưu: VT, Ban CM. 

          

               

 

 

 Trần Ngọc Anh 


