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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức kiểm tra bổ sung giữa học kỳ I năm học 2021 – 2022
Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học
phổ thông được 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; Thông tư số 26/2020/ TT-BGDĐT ngày
26 tháng 8 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/ TTBGDĐT;
Căn cứ công văn số 1521/SGD ĐT-GDTrH-GDTX ngày 05 tháng 10 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm
học 2021 – 2022;
Căn cứ kế hoạch số 11/ KH-VNG ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức kiểm tra
giữa kỳ năm học 2021 – 2022 của Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp;
Kết quả kiểm tra giữa kỳ I, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra bổ sung học kỳ I năm
học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện đúng theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2020/ TT-BGDĐT ngày 26
tháng 8 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/ TTBGDĐT;
- Tổ chức kiểm tra bổ sung nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế; đảm bảo chất lượng,
thực hiện các khâu ra đề, in ấn, coi kiểm tra, chấm kiểm tra và xét kết quả theo quy định;
- Đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh nhưng phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ
năng theo chương trình cấp học;
II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng
Những học sinh chưa tham gia kiểm tra giữa học kỳ I, có đơn xin phép ghi rõ lý do
chính đáng, được Hiệu trưởng chấp nhận.
Lưu ý: Những học sinh không tham gia kiểm tra bổ sung thì điểm bài kiểm tra môn đó
được tính là điểm không.
2. Thời gian kiểm tra bổ sung: Ngày 01/12/2021 đến ngày 03/12/2021 (lịch đính kèm)

3. Địa điểm kiểm tra bổ sung: Phòng Hội đồng nhà trường.
4. Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc đề kiểm tra bổ sung:
Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc của đề tương tự như đề kiểm tra giữa học kỳ I
năm học 2021 – 2022.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra bổ sung giữa học kỳ I năm học 2021 – 2022. Đề nghị bộ
phận giám thị, giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn và tổ phó chuyên môn và giáo
viên bộ môn thông báo đến các học sinh được kiểm tra bổ sung để có kế hoạch ôn tập và dự
kiểm tra đúng quy chế.
Nơi nhận
-TKHĐ, GT, TTCM, TPCM;
-GVCN các lớp có HS kiểm tra bổ sung;
-Lưu VT;
*Lịch kiểm tra
Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Giờ phát

Giờ bắt đầu

Hết giờ

kiểm tra

đề

làm bài

làm bài

Ngữ Văn

90 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

Toán

90 phút

15 giờ 05’

15 giờ 10’

16 giờ 40’

Hóa học

45 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

Địa lí

45 phút

14 giờ 20’

14 giờ 25’

15 giờ 10’

Sinh học

45 phút

15 giờ 15’

15 giờ 20’

16 giờ 05’

Vật lý

45 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

Lịch sử

45 phút

14 giờ 20’

14 giờ 25’

15 giờ 10’

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 15’

15 giờ 20’

16 giờ 05’

kiểm tra
Ngày
07/12/2021

Chiều

Ngày
08/12/2021 Chiều
Ngày
09/12/2021 Chiều

Địa điểm kiểm tra: Văn phòng Đoàn trường THPT Võ Nguyên Giáp

