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SỞ GDĐT ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

* 
Số: 15/HD-VNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Ea Kar, ngày 15 tháng 8 năm 2021 

 
 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức ôn tập, phụ đạo kiểm tra lại cho học sinh lớp 10  

năm học 2020-2021 
 
 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm 

học vì lý do dịch bệnh. Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo kế hoạch 

tổ chức kiểm tra lại (sau đây gọi chung là thi lại) năm học 2010-2021 cho học sinh khối 

10 như sau: 

I. Nội dung, thời gian và hình thức 

+ Ngày 20/8/2021: 8h30, học sinh tập trung lên trường để nghe phổ biến các nội 
dung liên quan đến thi lại, lịch thi… 

+ Ngày 23/8/2021: Tổ chức kiểm tra lại (theo lịch) 

Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30, buổi chiều từ 13h30 

Địa điểm: Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

Nội dung kiến thức thi lại: Chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021 (theo 

chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo), thực hiện theo ma trận kiểm tra 

học kỳ II năm học 2020-2021 của các tổ chuyên môn đã được công bố công khai trên 

trang web của nhà Trường. 

Hình thức kiểm tra lại: Tương tự như kiểm tra cuối kỳ 2, năm học 2020-2021. 

Công bố kết quả thi lại, xét lên lớp ở lại lớp sau khi thi lại: trước ngày 30/8/2021 

II. Một số lưu ý khác 

1. Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn 

học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt 

loại trung bình thì được lên lớp. 

2. Danh sách học sinh và môn thi lại được niêm yết tại bảng tin. 

3. Nếu học sinh đăng ký mà không thi hoặc không đăng kỳ và không dự thi thì vẫn  

giữ  nguyên điểm cũ. 
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4. Học sinh khi đến trường tham gia thi lại phải đeo khẩu trang y tế, khai báo y 

tế theo quy định. 

5. Đối với các môn có học sinh đăng ký thi lại, tổ trưởng chuyên môn tiến hành 

cho đề cương, cử giáo viên ôn tập theo lịch của nhà trường (bắt đầu từ 20/8/2021). 

6. Giáo viên chủ nhiệm kịp thời báo với học sinh và phụ huynh học sinh về thời 

gian ôn tập phụ đạo, môn thi lại, thời gian thi lại để thực hiện. 

Trên đây là Hướng dẫn việc thi lại năm học 2020-2021, trong quá trình thực hiện 

nếu giáo viên, học sinh và phụ huynh có thắc mắc thì liên hệ Hiệu trưởng nhà Trường 

để được giải đáp. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 
- Tổ trưởng CM; 
- Lưu VT 

 
 

 


