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KẾ HOẠCH
Ôn tập và kiểm tra lại năm học 2018 – 2019
Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và
ðào tạo về việc Ban hành Quy chế ñánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và
học sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1510/GDĐT-TrH ngày 09/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Thành phố về Hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại năm học 2018 -2019;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Trường THPT An Nhơn Tây; kết
quả xếp loại cuối năm của học sinh khối 10, 11 và báo cáo tổng kết năm học 2018 2019 của giáo viên chủ nhiệm;
Trường THPT An Nhơn Tây xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra
lại năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm thực hiện đúng Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế ñánh giá, xếp loại học sinh trung
học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại kiến thức học sinh khối 10, 11 chưa đạt trong
năm học 2018-2019; đồng thời rèn luyện thái độ học tập, tác phong, nền nếp học
sinh phù hợp với môi trường sư phạm.
Tổ chức ôn tập, kiểm tra, rèn luyện hạnh kiểm nghiêm túc, công bằng, đúng
quy chế; đảm bảo chất lượng, thực hiện các khâu ra đề, in sao đề, coi, chấm bài
kiểm tra và xét kết quả theo đúng quy định;
Tài liệu ôn tập và đề kiểm tra phải phù hợp với đối tượng học sinh, nhưng
phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình cấp học.
II. NỘI DUNG
1. Kiểm tra lại
1.1. Đối tượng và các môn kiểm tra lại
- Những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp năm học 2018-2019 (danh sách
đính kèm) có đơn đăng ký kiểm tra lại các môn (theo mẫu).
- Những học sinh đã đăng ký kiểm tra lại mà vắng kiểm tra, thì kết quả xét
lên lớp sẽ căn cứ vào điểm cũ.
- Các môn kiểm tra lại:
+ Khối 10: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh.

+ Khối 11: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.
1.2. Nội dung và hình thức đề kiểm tra
- Nội dung ôn tập và kiểm tra theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng trong
chương trình học kỳ II và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ
thông của Bộ giáo dục và Đào tạo đã được các tổ thống nhất trước khi kiểm tra học
kỳ II của năm học 2018 - 2019.
- Hình thức đề kiểm tra lại:

+ Môn Ngoại ngữ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
+ Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức tự luận.
- Thời gian làm bài:

+ Toán và Ngữ văn: 90 phút/môn;
+ Các môn còn lại: 45 phút/môn.
Giáo viên bộ môn được phân công ôn tập kiểm tra lại căn cứ vào các nội dung
trên để ôn tập cho học sinh và vận dụng phương pháp ôn tập phù hợp với đối tượng
học sinh. Riêng các môn học không tổ chức ôn tập tại trường giáo viên bộ môn có
thể gửi đề cương và hướng dẫn học sinh tự ôn hoặc gửi thông báo giới hạn nội dung
ôn tập cho lãnh đạo nhà trường để kịp thời thông báo cho học sinh, chậm nhất là
ngày 23/5/2019.
1.3. Thời gian nộp đề tham khảo: Trước ngày 24/5/2019.
1.4. Thời gian tổ chức ôn tập và kiểm tra lại:
- Thời gian ôn tập:
+ Từ ngày 03/6/2019 đến 14/6/2019.
+ Thời lượng ôn tập: 04 tiết/tuần đối với các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Tiếng
Anh; Ngữ văn 02 tiết/tuần. Các môn còn lại học sinh tự ôn tập theo hướng dẫn của
giáo viên bộ môn.
- Thời gian kiểm tra lại: Các ngày 17, 18, 19/6/2019 (theo lịch đính kèm).
- Chấm bài và lên điểm:
+ Chấm bài: giáo viên được phân công chấm bài có mặt tại trường lúc 13g30
sau khi kiểm tra lại các môn của ngày 17, 18, 19/6/2019.
+ Ngày 20/6/2019 lên điểm, xét kết quả, hoàn tất việc nhận điểm vào phần
mềm và học bạ.
- Ngày 21/6/2019: BGH duyệt kết quả và thông báo kết quả kiểm tra lại.
2. Rèn luyện hạnh kiểm:
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/5/2019 đến 22/5/2019.
+ Sáng từ 7g30 đến 11g00.
+ Chiều từ 13g30 đến 16g30.
- Học sinh vắng rèn luyện sẽ không được xét lên lớp.

III. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 11/5/2019: Ban lãnh đạo họp lập kế hoạch kiểm tra lại và rèn luyện
hạnh kiểm năm học 2018-2019; thông báo danh sách học sinh kiểm tra lại và rèn
luyện hạnh kiểm.
- Ngày 13/5 đến hết ngày 18/5/2019: Triển khai kế hoạch đến tất cả CB-GVNV; các tổ bộ môn có học sinh kiểm tra lại họp để thống nhất nội dung, hình thức
kiểm tra lại.
- Ngày 16/5/2019: Thông báo lịch ôn tập và kiểm tra lại đến tất cả học sinh.
- Từ ngày 20/5 đến hết ngày 23/5/2019: Học sinh nộp Đơn đăng ký kiểm tra
lại và lệ phí kiểm tra lại.
- Ngày 27/5 đến ngày 28/5/2019: Lập danh sách học sinh đăng ký kiểm tra
lại; chuẩn bị hồ sơ kiểm tra lại.
- Từ ngày 03/6 đến 14/6/2019: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập kiểm tra lại.
- Ngày 23/5/2019: Hạn chót giáo viên nộp đề kiểm tra lại.
- Ngày 14/6/2019: In ấn đề kiểm tra lại; niêm yết danh sách học sinh kiểm tra
lại, lịch kiểm tra, nội quy.
- Ngày 17, 18, 19/6/2019: Buổi sáng tổ chức kiểm tra lại, buổi chiều cùng
ngày chấm bài kiểm tra lại.
- Ngày 20/6/2019: Lên điểm, xét kết quả, hoàn tất việc nhập điểm và vào học bạ.
- Ngày 21/6/2019: Hiệu trưởng kiểm tra duyệt kết quả và thông báo kết quả
kiểm tra lại.
- Ngày 05/7/2019 báo cáo hồ sơ kiểm tra lại, gồm: (1) Kế hoạch tổ chức kiểm
tra lại; (2) Báo cáo số liệu (theo mẫu); (3) Đề kiểm tra lại và hướng dẫn chấm về
Phòng Giáo dục Trung học theo một trong hai địa chỉ sau:
https://forms.gle/zDeeqWcCaJHySvkc8 hoặc http://bit.ly/2V0Gt33 (cần đăng nhập bằng tài khoản
gmail hoặc có gốc gmail).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra lại năm học 2018 - 2019 của nhà trường, đề
nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Trung học);
- HT, các PHT;
- GVBM, GVCN;
- Lưu: VT, HV.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan
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LỊCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI
Năm học 2018 – 2019

(Thời gian: Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 14/6/2019)
KHỐI 10
Thứ hai
TOÁN
(T.Quang)
TOÁN
(T.Quang)
HÓA
(C.Bích)
HÓA
(C.Bích)

Thứ ba
TIẾNG ANH
(C.Mộng Tuyền)
TIẾNG ANH
(C.Mộng Tuyền)
VẬT LÝ
(T.Tình)
VẬT LÝ
(T.Tình)

Thứ tư
HÓA
(C.Bích)
HÓA
(C.Bích)
TIẾNG ANH
(C.Mộng Tuyền)
TIẾNG ANH
(C.Mộng Tuyền)

Thứ năm
VẬT LÝ
(T.Tình)
VẬT LÝ
(T.Tình)
TOÁN
(T.Quang)
TOÁN
(T.Quang)

Thứ sáu
ĐỊA LÝ
(T.Xà)
SINH HỌC
(C. Trúc)
NGỮ VĂN
(C.Tâm)
NGỮ VĂN
(C.Tâm)

KHỐI 11:
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
HÓA
VẬT LÝ
TIẾNG ANH
TOÁN
/
(C.Bích)
(T.Tình)
(C.Mộng Tuyền)
(T.Quang)
HÓA
VẬT LÝ
TIẾNG ANH
TOÁN
/
(C.Bích)
(T.Tình)
(C.Mộng Tuyền)
(T.Quang)
TOÁN
TIẾNG ANH
HÓA
VẬT LÝ
/
(T.Quang)
(C.Mộng Tuyền)
(C.Bích)
(T.Tình)
TOÁN
TIẾNG ANH
HÓA
VẬT LÝ
/
(T.Quang)
(C.Mộng Tuyền)
(C.Bích)
(T.Tình)
SINH HỌC
GDCD
/
/
/
(C. Trúc)
(C.Hồng)
* Ghi chú:
Căn cứ tình hình thực tế, giáo viên có thể chủ động sắp xếp thời gian ôn tập
cho học sinh. Có thể đề nghị Hiệu trưởng tăng thêm, hoặc giảm thời lượng ôn tập để
mang lại hiệu quả cao nhất.
Đối với môn Sinh học, Địa lý và môn GDCD giáo viên chuẩn bị đề cương,
nội dung ôn tập, để hướng dẫn học sinh tự học.
Thông báo với học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường thời gian ôn tập
cho học sinh, (nếu có thay đổi theo thời khóa biểu chung).
Nơi nhận:

- Các PHT;
- GVCN, GVBM;
- Học sinh phải kiểm tra lại;
- Lưu: TTVP.

Củ Chi, ngày 13 tháng 5 năm 2019
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LỊCH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC 2018-2019
Ngày

17/6/2019
(Thứ hai)

18/6/2019
(Thứ ba)
19/6/2019
(Thứ tư)

Buổi

Sáng

Sáng

Sáng

môn

Khối

Thời gian làm
bài

Toán

10, 11

07g30 - 09g00

GDCD

11

07g30 - 08g15

Tiếng Anh

10, 11

09g30 - 10g15

Ngữ văn

10

09g30 - 11g00

Hóa học

10, 11

07g30 - 08g15

Địa lý

10

08g45 - 09g30

Sinh học

10, 11

07g30 - 08g15

Vật lý

10, 11

08g45 - 09g30

Ghi chú

Lưu ý: Học sinh có mặt tại trường lúc 7g00, trang phục áo sơ mi, quần tây
(đồng phục học sinh).
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT AN NHƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Nhơn Tây, ngày 13 tháng 5 năm 2019

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC 2018-2019
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Họ và tên giáo viên
Nguyễn Nhật Quang
Nguyễn Văn Tình
Võ Thị Mộng Tuyền
Lê Ngọc Bích
Lê Thu Trúc
Bùi Văn Xà
Nguyễn Thị Tâm
Đinh Thị Hồng

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân
công

Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy lớp

Ôn tập Toán 10, 11
Ôn tập Vật lý 10, 11
Ôn tập Tiếng Anh 10, 11
Ôn tập Hóa học 10, 11
Ôn tập Sinh học 10, 11
Ôn tập Địa lý 10
Ôn tập Ngữ văn 10
Ôn tập GCDC 11
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan

Ghi chú

