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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT  

NGUYỄN HỮU CẢNH 

 

Số:       /KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2020-2021 

 

Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-NV1 ng   19 t  ng 3 năm 2021 c   

Sở GD&ĐT Đồng     về việc thực hiện c ương trìn  v  k ểm tra học kỳ II năm 

học 2020 – 2021 bậc trung học. 

P ương  ướng nhiệm vụ năm  ọc 2020-2021 c   n   trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh,  

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh lập kế hoạch kiểm tra học kỳ II và tổng 

kết năm  ọc 2020-2021 n ư s u:  

1. Việc thực hiện chương trình và ôn tập cho học sinh 

- Việc thực hiện c ương trìn : c c tổ, nhóm bộ môn thực hiện đầ  đ  phân 

phố  c ương trìn  c a học kỳ II theo văn số 1088/SGDĐT-NV1 ng   19 t  ng 3 

năm 2021 c   Sở GD&ĐT Đồng    . 

- Các tổ, nhóm bộ môn tiến hành ôn tập cho học sinh, soạn và thống nhất 

đề cương ôn tập cho học sinh. 

- Ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu kém. 

- Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung và giới hạn ôn tập ở tất cả các 

môn. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo 

dục công dân và Tiếng Anh kiểm tra c ung to n trường.  

Các môn còn lại giáo viên cho kiểm tr  t eo đơn vị lớp.  

Các tổ chuyên môn thống nhất và báo cáo bằng văn bản vớ  n   trường 

nội dung ôn tập kiểm tr  trước ngày 25 tháng 04 năm 2021. 

2. Nội dung và yêu cầu của đề kiểm tra học kỳ 2 

-  Mỗi giáo viên ra một đề ở khối lớp mình dạ , k ông r  đề vào các phần 

m  công văn 3280 c a Bộ Giáo dục v  Đ o tạo đã  ướng dẫn: không dạ , Đọc 

thêm, Không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự 

đọc, khuyến khích học sinh tự học, khuyến khích học sinh tự làm, khuyến khích 

học sinh tự thực hiện. 

- Đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kỹ năng k ến thức, đặc biệt phả   ướng đến 

kiểm tr  năng lực c a học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tr  đ n  g   c a Bộ Giáo 

dục v  Đ o tạo. Xây dựng ma trận đề phả  căn cứ thực trạng học sinh c   trường. 

- Nộ  dung đề kiểm tra phả  đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, 

thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực c a 

các môn học, lờ  văn, câu c ữ, dữ kiện rõ ràng, chính xác. 

- Đề kiểm tra phải phân loạ  được trìn  độ, năng lực c a học sinh, phù 

hợp tâm sinh lý học sinh và thờ  g  n qu  định c a từng môn học. 
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- Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 

công dân kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Môn Ngữ văn k ểm 

tra theo hình thức tự luận.  

- Thời gian làm bài:  

+ Khối 12:  

Các môn Sở Giáo dục – Đào tạo ra đề: môn Ngữ văn là 120 phút; môn 

Toán: 90 phút; môn Tiếng Anh: 60 phút, các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Lịch sử, Địa lý, GDCD 50 phút. Giới hạn c ương trìn : ch  yếu c ương trìn  

học kỳ II (đến trước ngày thi 02 tuần theo PPCT c a Bộ GD-ĐT) và những nội 

dung liên quan ở học kỳ I. 

Các môn giáo viên kiểm tra tại lớp: Tin học, Công nghệ, GDQP-AN, GD 

Thể chất: 45 phút. 

+ Khối 10 và 11: l  c ương trìn  đã học c a học kỳ 2. 

Môn Toán và Ngữ văn: 90 phút. 

Môn Tiếng Anh: 60 phút (bao gồm phần kiểm tra kỹ năng Nghe). Kỹ năng 

Nó  được kiểm tra theo lịch riêng (tố  đ  04 p út c o một cặp/nhóm học sinh). 

Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD: 45 phút. 

3. Lịch thi, chấm thi của các khối  

- Lịch thi đín  kèm cuối bản kế hoạch này. 

- Chấm thi: các bài trắc nghiệm chấm bằng máy quét, bài tự luận chấm tập 

trung tạ  trường theo quyết định phân công giám khảo và thời gian chấm thi. Bài 

tự luận chấm 02 vòng độc lập lần lượt hết khối này sang khối khác. 

- Học sinh nộp đơn p úc k ảo k   trường công bố kết quả. 

4. Tổng kết, đánh giá, xếp loại 

- Khối 12:  

+ Họp lớp xét hạnh kiểm v  đ ều kiện dự thi khối 12: 03/05/2021.  

+ Giáo viên bộ môn hoàn tất việc ký học bạ trước ngày 05/05/2021.  

+ Giáo viên ch  nhiệm hoàn tất học bạ trước ngày 07/05/2021, tự kiểm tra 

hồ sơ t   tốt nghiệp (dự kiến).  

+ GVCN kiểm tra chéo hồ sơ t   TNPT ngày 07/05/2021(dự kiến). 

- Khối 10 và 11:  

+ Họp xét hạnh kiểm v  đ ều kiện lên lớp khối 10,11: ngày 17/05/2021. 

+ Giáo viên bộ môn hoàn tất ký học bạ đến cuối ngày 20/05/2021. Giáo 

viên ch  nhiệm hoàn tất học bạ hết ngày 24/05/2021.  

+ Giáo viên CN nhận phiếu đ ểm ngày 20, 21/05/2021. 

- Sáng 23/05/2021: họp phụ huynh học sinh các lớp. 

- Dự kiến sáng 25/05/2021: tổng kết năm  ọc. 

- Báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đ o tạo trước ngày 25/05/2021 theo 

qu  định./. 

 
Nơi nhận: 
- HT, các PHT và các TTCM; 

- G  o v ên to n trường; 

- Lưu: VT, CM. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Ngọc Lư 
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                   SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

LỊCH THI KHỐI 12 

Ngày Buổi Môn Giờ làm bài Thời gian làm bài 

Thứ Ba 

27/04/2021 

Sáng Ngữ văn 07h30 120 phút 

Chiều Toán 14h00 90 phút 

Thứ Tư 

28/04/2021 

Sáng 

KHTN 

Vật lý Bắt đầu từ 07h30 50 phút 

Hóa học 50 phút 

Sinh học 50 phút 

Chiều Tiếng Anh 14h00 60 phút 

Thứ Năm 

29/04/2021 

Sáng 

KHXH  

Lịch sử Bắt đầu từ 07h30 50 phút 

Địa lý 50 phút 

GD Công dân 50 phút 

 

 

 

LỊCH THI KHỐI 10 

Ngày Buổi Môn Giờ làm bài 
Thời gian  

làm bài 

Thứ Ba 

04/05/2021 
Chiều 

Ngữ văn 14h00 90 phút 

Tiếng Anh  16h00 45 phút 

Thứ Năm 

06/05/2021 
Chiều 

Vật lý 14h00 45 phút 

Sinh học 14h55 45 phút 

Địa lý 16h30 45 phút 

Thứ Bảy 

08/05/2021 
Chiều 

Hóa học 14h00 45 phút 

Lịch sử 14h55 45 phút 

Thứ Ba 

11/05/2021 
Chiều 

Toán 14h00 90 phút 

GDCD 16h00 45 phút 
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LỊCH THI KHỐI 11 

Ngày Buổi Môn Giờ làm bài 
Thời gian  

làm bài 

Thứ Tư 

05/05/2021 
Chiều 

Toán 14h00 90 phút 

Lịch sử 16h00 45 phút 

Thứ Sáu 

07/05/2021 
Chiều 

Vật lý 14h00 90 phút 

Hóa học 14h55 45 phút 

GDCD 16h30 45 phút 

Thứ Hai 

10/05/2021 
Chiều 

Ngữ văn 14h00 90 phút 

Sinh học 16h00 45 phút 

Thứ Tư 

12/05/2021 
Chiều 

Tiếng Anh 14h00 45 phút 

Địa lý 15h30 45 phút 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

            (đã ký) 

                                                                  Phạm Ngọc Lư  

 


