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KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về hợp nhất thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và thông tư 22/2016/TT-BGDĐT quy định
đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 20212022 ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn 2856/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì I cấp Tiểu học
năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn 1354/PGDĐT-TiH ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì I cấp Tiểu học
năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 202/ KH-LVS ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Trường Tiểu học Lê
Văn Sĩ về Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022.
Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ xây dựng Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021 2022 như sau:
I. MỤC TIÊU
- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việ động viên, khuyến khích, sự cố
gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng;
đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.
- Tuyệt đối không tạo ra áp lực kiểm tra định kì đối với học sinh, chỉ xem như một
hoạt động đánh giá thông thường hằng ngày dành cho các em.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Thực hiện ra đề kiểm tra:
- Căn cứ Điều 19 của Thông tư 30, Thông tư 22 và hướng dẫn của Sở Giáo dục và
Đào tạo TPHCM, của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, đề kiểm tra sẽ do giáo
viên chủ nhiệm soạn, sau đó tổ chức phản biện đề trong cuộc họp khối nhằm bảo đảm
mức độ vừa sức, phù hợp với học sinh. Sau đó gửi đề về Phó hiệu trưởng (mỗi môn nộp 3
đề) trước ngày 5/11/2021.
- Nội dung đề kiểm tra được thực hiện kiểm tra các nội dung theo công văn
3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo năng lực
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tiếp thu của học sinh trong giai đoạn học tập trực tuyến, đề kiểm tra định kì được xây
dựng phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực. Khuyến khích
kết hợp cách hình thức trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ trắc nghiệm và tự luận có thể là 3:7).
Thiết kế các mức độ đề kiểm tra vừa sức và phù hợp với năng lực của học sinh.
- Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản, các
bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.
- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề, chọn lại 2 đề/ khối lớp bao gồm 1 đề
chính thức và 1 đề dự phòng.
- Giáo viên chịu trách nhiệm tính bảo mật của đề kiểm tra.
2. Thực hiện việc coi kiểm tra:
- Kiểm tra định kì giữa học kỳ I đối với học sinh khối Bốn, Năm ở môn Tiếng Việt
và Toán bằng hình thức trực tuyến; được thực hiện nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nhằm
đánh giá đúng thực lực của học sinh trong giai đoạn giữa kỳ I.
- Giáo viên chủ nhiệm sẽ tự coi kiểm tra. Lịch kiểm tra cụ thể:
MÔN
Tiếng Việt
( đọc thành tiếng)
Tiếng Việt
(đọc hiểu)
Tiếng Việt (Viết)

Toán

NGÀY

THỜI GIAN

KHỐI KIỂM TRA

Kiểm tra rải đều
các ngày trong tuần
từ 15/11/2021 đến
19/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

17/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

18/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

19/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

3. Thực hiện chấm bài kiểm tra:
- Giáo viên chấm bài theo hướng dẫn chấm của mỗi đề. Thực hiện việc làm tròn
điểm tiếng Việt theo quy định mới (chỉ làm tròn một lần kết quả giữa hai phần Đọc Viết), không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm trên bài làm của học sinh. Bài kiểm tra
chấm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân;
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- Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn
chế, đề ra hướng khắc phục Đồng thời trả lại cho học sinh xem theo công văn số
4056/GDĐT-TH ngày 23/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bài kiểm tra được giáo viên tạm lưu và sau này nộp lưu tại trường theo quy định.
4. Thực hiện thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh:
- Sau khi hoàn tất việc chấm bài kiểm tra giữa kỳ I, ghi điểm vào hồ sơ cá nhân của
học sinh.
- Thực hiện việc nhập điểm trên cơ sở dữ liệu ngành (csdl.moet.gov.vn) đúng thời
gian quy định.
- Giáo viên thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh về cho gia đình.
Những trường hợp đặc biệt cần liên hệ trực tiếp với phụ huynh để có biện pháp giúp đỡ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021 - 2022, đề nghị tất
cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
Nơi nhận:

- Phòng GD và ĐT;
- Lưu:VT, hồ sơ CM.

HIỆU TRƯỞNG
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LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2021-2022
MÔN
Tiếng Việt
( Đọc thành tiếng)
Tiếng Việt
(Đọc hiểu)
Tiếng Việt (Viết)

Toán

NGÀY

THỜI GIAN

KHỐI KIỂM TRA

Kiểm tra rải đều
các ngày trong
tuần từ 15/11/2021
đến 19/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

17/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

18/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

Khối Bốn, Năm

19/11/2021

Theo thời khóa biểu
học trực tuyến của
các lớp

HIỆU TRƯỞNG

Khối Bốn, Năm
(riêng lớp 4/5 đổi
giờ kiểm tra so với
lịch học. Giờ cụ thể
do GVCN thông
báo)

