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  SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                           
      Số: 06/KH-THPT                               Hòn Đất, ngày 05 tháng 4  năm 2016 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2015-2016 

 
          Thực hiện Công văn số 496/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc 
Hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra HKII năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Kiên Giang; 
          Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, trường THPT Hòn Đất xây 
dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHÂN CẤP THỰC HIỆN: 
1. Mục đích, yêu cầu: 
  - Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của 
giáo viên và kiểm tra năng lực học tập của học sinh; thực hiện nghiêm túc các quy 
định về kiểm tra đánh giá, đạt được sự chính xác, công bằng, khách quan trong quá 
trình tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh trong học kỳ II năm học 2015-
2016. 
  - Tổ chức ôn tập cho HS phải được thống nhất theo từng bộ môn, giúp HS ôn tập có 
hiệu quả, nắm vững kiến thức; chuẩn bị tốt cho HS về kiến thức, kỹ năng và tâm lý 
khi bước vào kỳ kiểm tra HKII năm học 2015- 2016 và học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi 
THPT quốc gia  năm 2016.     
  - Tổ chức kiểm tra theo đề thống nhất trong từng khối nhằm đánh giá đúng tình hình 
chung về chất lượng dạy và học. Qua đó, giúp nhà trường, giáo viên rút ra được 
những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, điều 
chỉnh việc dạy - học các bộ môn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương 
pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.  
  - Kết quả điểm các môn lấy làm điểm kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016 theo 
quy định. 
  - Việc chuẩn bị, tổ chức coi, chấm kiểm tra học kỳ phải thực hiện nghiêm túc, đúng 
theo lịch thống nhất. Sau khi chấm bài xong, GV bộ môn phải trả và sửa bài thi cho 
HS. Quy trình tổ chức coi, chấm kiểm tra học kỳ  phải thực hiện nghiêm túc; đảm bảo 
tính khách quan, trung thực, công bằng, đúng quy chế. 
  2. Phân cấp thực hiện: 
  - Tổ chuyên môn: Tổ trưởng chịu trách nhiệm thống nhất nội dung và thời gian ôn 
tập cho học sinh, cấu trúc đề kiểm tra; phân công và kiểm tra việc biên soạn đề, in đề 
kiểm tra gốc (có lập ma trận, đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm thống nhất lưu 
vào hồ sơ tổ); sau khi kiểm tra xong, gửi nộp file tập tin bộ đề kiểm tra (bao gồm đề, 
ma trận và hướng dẫn chấm) về Email của trường: c3hondat.kiengiang@moet.edu.vn 
để nộp về Sở GDĐT; phân công xếp đề, giấy kiểm tra theo từng phòng kiểm tra; chỉ 
đạo và phân công GV chấm bài, tổng hợp kết quả nộp về Ban giám hiệu. Tổ trưởng 
phải chịu trách nhiệm trong khâu bảo mật đề kiểm tra cùng với các bộ phận có liên 
quan, bộ phận nào để lộ đề sẽ bị xử lý theo quy định. 
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 - Ban Giám hiệu: Lập danh sách, niêm yết phòng kiểm tra của HS; tổ chức nhân bản 
đề kiểm tra học kỳ đến từng HS; chuẩn bị giấy kiểm tra, giấy nháp; phân công, giám 
sát giáo viên coi kiểm tra; tổ chức cắt phách bài kiểm tra, giao và nhận bài chấm cho 
tổ trưởng. 
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA:  
1. Nội dung kiểm tra:  
   Nội dung đề thi chủ yếu ở chương trình học kỳ II, không ra đề kiểm tra học kỳ II đối 
với các nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”. 
Trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT kèm theo Công 
văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Hình thức kiểm tra: 
   - Các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và GDCD ra đề theo hình thức tự luận; 
các môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học ra đề theo hình thức trắc nghiệm 04 lựa chọn; 
môn Tiếng Anh  lớp 12 ra đề theo hình thức trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và 
tự luận phần viết; môn Tiếng Anh  lớp 10, 11 thực hiện theo Công văn số 
1262/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2014 về việc triển khai đánh giá theo định hướng 
phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. 
   - Các môn còn lại ra đề theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm 
hoàn toàn. 
III. QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀ LỊCH KIỂM TRA: 
 1. Thời gian làm bài: Môn Toán, Văn: 90 phút, các môn còn lại: 45 phút (riêng môn 
tiếng Anh lớp 12: 60 phút). 
 2. Thời gian kiểm tra:  
  - Khối 12: Tuần 33 và 34 (từ ngày 11/4/2016 đến 23/4/2016) các môn tự tổ chức 
kiểm tra theo đơn vị lớp, riêng 03 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh kiểm tra tập 
trung tuần 34. 
  - Khối 10, 11: Tuần 36 (từ ngày 02/5/2016 đến 07/5/2016) kiểm tra tập trung 08 
môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh; các 
môn không kiểm tra tập trung thực hiện trước tuần 36. 
 3. Thời gian nộp đề: Các tổ trưởng chuyên môn nộp đề các môn kiểm tra tập trung 
về Ban giám hiệu trước khi kiểm tra HKII 05 ngày (có chữ ký duyệt đề). 
 4. Thời gian chấm bài, vào điểm và Tổng kết điểm: 
     - Khối 12: Giáo viên bộ môn hoàn thành chấm bài, sửa bài cho học sinh đến hết 
ngày 21/4/2016 (riêng 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh đến hết ngày 25/4/2016); giáo 
viên bộ môn hoàn thành vào điểm kiểm tra học kỳ II và cả năm học trong Sổ gọi tên - 
ghi điểm ngày 23/4/2016, hoàn thành tổng kết điểm HKII và cả năm học vào ngày 
25/4/2016 (riêng 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh đến hết ngày 26/4/2016); giáo viên 
chủ nhiệm hoàn thành tổng kết điểm, xếp loại học lực và hạnh kiểm cho học sinh 
HKII và cả năm vào ngày 28/4/2016; ghi điểm vào học bạ của HS từ ngày 30/4/2016 
– 03/5/2016. 
    - Khối 10 và 11: Giáo viên bộ môn hoàn thành chấm bài, sửa bài cho học sinh đến 
hết ngày 10/5/2016; giáo viên bộ môn hoàn thành vào điểm kiểm tra học kỳ II và cả 
năm học trong Sổ gọi tên - ghi điểm ngày 12/5/2016, hoàn thành tổng kết điểm HKII 
và cả năm học vào ngày 14/5/2016; giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tổng kết điểm, 
xếp loại học lực và hạnh kiểm cho học sinh HKII và cả năm vào ngày 16/5/2016; ghi 
điểm vào học bạ của HS từ ngày 20/5/2016 – 22/5/2016. 
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     - GVCN lớp 10 và 11 cho học sinh đăng ký thi lại và rèn luyện hạnh kiểm hè từ 
ngày 16/5/2016 đến 18/5/2016. 
     - Dự kiến tổng kết năm học vào thứ Tư, ngày 20/5/2016. 
 5. Lịch kiểm tra tập trung: (Có lịch cụ thể kèm theo) 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
        Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập theo từng bộ môn, tổ chức ôn tập 
cho học sinh để kỳ kiểm tra học kỳ II đạt kết quả cao.  
        Để việc kiểm tra HKII đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, nhà trường đề nghị 
tất cả các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện theo đúng nội 
dung củakế hoạch. 
         
                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                             P. HIỆU TRƯỞNG                                                


