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KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

Năm học 2022 – 2023 

( Điều chỉnh lần 2) 
 

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2020/TTBGDĐT ngày 26/08/2020 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông; 

Căn cứ công văn số 1525/SGD ĐT-GDTrH ngày 08 tháng 9 năm 2022 của 

Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm 

học 2022-2023; 

Căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của nhà 

trường. 

Trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra gữa học kỳ 1, 

năm học 2022-2023. cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Nhằm đánh giá khách quan chất lượng học sinh của nhà trường, qua đó 

tìm các biện pháp tích cực hơn trong việc nâng cao chất lượng học sinh, đồng thời 

giúp học sinh tự đánh giá năng lực bản thân từ đó có hướng phấn đấu, rút kinh 

nghiệm trong quá trình học tập. 

 Nâng cao năng lực giáo viên (xây dựng được ma trận đề kiểm tra đáp ứng 

yêu mới, điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá). 

2.  Yêu cầu : 

- Tổ chức thảo luận, xây dựng chi tiết nội dung kiến thức, bảng đặc tả, ma 

trận đề trước khi biên soạn đề kiểm tra.  

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá học sinh, không chạy theo 

thành tích khi kiểm tra, đánh giá và xếp loại. 

- Thực hiện đúng quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

26/2020/TTBGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
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chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục 

và Đào tạo; 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Sở về kiểm tra đánh giá học sinh khối 10 theo 

thông tư 22/2021. Do Bộ chưa tập huấn cho khối THPT, trước mắt các môn ra đề 

vận dụng theo tài liệu đánh giá của cấp THCS. Về tỷ lệ % trắc nghiệm và tự luận 

khối 10 nhà trường chỉ đạo: 70% trắc nghiệm và 30% tự luận; Lưu ý câu hỏi trắc 

nghiệm ở mức độ biết và hiểu còn câu hỏi tự luận có cả ở mức độ biết, hiểu, vận 

dụng và vận dụng cao. Đề nghị các nhóm chuyên môn nghiên cứu và vận dụng để 

ra đề kiểm tra giữa học kỳ I. 

- Yêu cầu các tổ, nhóm bộ môn họp thống nhất nội dung ôn tập của từng 

khối lớp, xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh. 

- Các Tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề kiểm tra đảm bảo tính 

chính xác, trong chương trình học sinh đã học, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá 

và phân loại được đối tượng, đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của Chương trình giáo dục phổ thông với bốn cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng và vận dụng cao. 

- Đối với các môn khoa học xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận 

dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy 

móc. 

- Phân tích kỹ kết quả kiểm tra để điều chỉnh hoạt động dạy và học. 

II. Thời gian, nội dung, hình thức 

1. Thời gian 

a) Thời gian làm bài các môn: 

Toán, văn 90 phút; Tiếng Anh K10, K12 là 60 phút( lớp 12 không có kỹ 

năng nghe), K11 là 45 phút ; Công Nghệ K10 là 45 phút, các môn thi trắc nghiệm 

khối 12 là 50 phút; các môn còn lại của khối 10, 11 là 45 phút.  

b) Lịch kiểm tra:  

- Các môn Thể dục; Quốc phòng 11,12 và GDTC, GDQP&AN 10 chủ động 

tổ chức kiểm tra đánh giá đảm bảo tiến độ; Tin 11,12  kiểm tra thực hành; Công 

Nghệ lớp 11 đánh giá sản phẩm thực hành. 

- Các môn còn lại kiểm tra vào tuần 9, 10 với lịch cụ thể như sau:  

Lịch kiểm tra Tuần 9 

Tiết 

 

Thứ 5 

03/11/2022 

Thứ 6 

04/11/2022 

Thứ 7 

05/11/2022 

 

Ghi chú 

1 Ngữ văn Toán Lịch Sử  

2 Ngữ văn Toán   
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Lịch kiểm tra Tuần 10 

 

Tiết 

Thứ 2 

07/11/2022 

 

Thứ 3 

08/11/2022 

Thứ 4 

09/11/2022 

Thứ 5 

10/11/2022 

Thứ 6 

11/11/2022 

Thứ 7 

12/11/2022 

1 Chào cờ Tiếng Anh Sinh học Địa lý Vật lý Tin học 

2 Hóa học      

 

Lịch kiểm tra Tuần 11 

 

Tiết 

Thứ 2 

14/11/2022 

 

Thứ 3 

15/11/2022 

 

 

Ghi chú 

1 Chào cờ Công nghệ  

2 GDCD   

 

+ Đ/c Nguyễn Hùng tính số tiết phải coi kiểm tra của các giáo viên (các 

môn KT tập trung) để phân công coi kiểm tra tập trung cho hợp lý, phối hợp đ/c 

Lợi để xếp TKB, bố trí các tiết dạy chính khóa bình thường trên TKB. 

2. Nội dung 

- Kiến thức thuộc các môn học từ tuần 01 đến hết tuần 08. 

- Đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục. 

3. Hình thức 

a. Đối với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin, Công nghệ 

( CN10):  

- Khối 12: hình thức kiểm tra 100% trắc nghiệm. 

- Khối 10, 11: kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm (tỷ lệ điểm trắc nghiệm 

là 70% và tự luận là 30%). 

b. Đối với môn quốc phòng, thể dục lớp 11,12 và GDTC, GDQP&AN 10 ; 

môn Tin 11,12 kiểm tra thực hành. 

c. Môn Công nghệ 11 kiểm tra theo hình thức làm bài tập thực hành. 

d. Đối với môn Tiếng Anh tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I theo hướng dẫn 

tại  công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT; Văn bản 

số 1618/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 

và triển khai dạy và học ngoại ngữ cấp THCS, THPT. 

e. Môn Văn kiểm tra viết. 

III. Công tác chuẩn bị, coi, chấm, trả bài, nhập điểm 

1. Công khai đề kiểm tra minh họa, tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra 

giữa học kỳ 1 
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- Các bộ môn thống nhất việc xây dựng ma trận, đề minh họa thông báo 

công khai (trên website của nhà trường) cho học sinh; phụ huynh học sinh được 

biết chậm nhất ngày 28/10/2022.  

- Các bộ môn hướng dẫn cho học sinh làm đề minh họa; phân tích cấu trúc 

của đề thi. 

- Tổ chức cho học sinh làm đề cương ôn tập và làm thêm một số đề kiểm 

tra thử trước khi nhà trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ thông qua các hình thức khác 

nhau như trên lớp; giao bài tập về nhà; kiểm tra trực tuyến. 

2. Duyệt và nộp đề 

- TTCM phân công giáo viên ra đề, giáo viên phản biện đề theo đúng ma 

trận và đảm bảo tính chính xác. 

- Nộp ma trận, bảng mô tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm bản mềm (file 

pdf) cho nhà trường (đề kiểm tra gồm 2 bản gốc và được đảo phần TNKQ thành ít 

nhất 6 mã đề với khối 10, 11 và 08 mã đề đối với khối 12). 

- TTCM tập hợp bản cứng gồm đề, đáp án (hướng dẫn chấm) cụ thể cho 

Phó Hiệu trưởng phụ trách CM nhà trường ký duyệt trước khi chuyển in sao đề. 

3. Coi kiểm tra: 

- Tất cả giáo viên đều phải tham gia coi kiểm tra theo lịch phân công của 

nhà trường. 

- Giáo viên coi kiểm tra: 1-2 giáo viên/lớp. 

4. Công tác chấm, trả bài, nhập điểm: 

+ Bộ phận khảo thí sẽ chấm phần trắc nghiệm; phần tự luận giáo viên nhận 

bài sau khi kết thúc buổi kiểm tra của từng môn, hoàn thành việc chấm, chữa, trả 

bài cho học sinh vào tuần 10. 

+ Hoàn thiện điểm trên hệ thống vnedu chậm nhất ngày 19/11/2022. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ phận khảo thí 

- Tổ chức chấm phần trắc nghiệm và thực hiện lưu trữ; bảo mật theo đúng 

quy định.  

- Kiểm tra lại phiếu chấm nếu học sinh có thắc mắc về điểm số.  

- Quy định hình thức đáp án đề kiểm tra để thuận lợi cho việc chấm bài. 

- Thực hiện xây dựng hiệu lệnh trống và đánh trống theo đúng thời gian 

trong các buổi kiểm tra, cùng BLĐ nhà trường kiểm soát kỳ thi. 

2. Tổ trưởng chuyên môn 

- Tổ chức thống nhất nội dung ôn tập trong từng khối bộ môn; và thực 

hiện đẩy tiết ôn tập (nếu có) trước khi kiểm tra giữa học kỳ 1. 
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- Phân công giáo viên ra đề; giáo viên phản biện; tổ trưởng duyệt về hình 

thức đề kiểm tra.  

- Nộp đề kiểm tra cho nhà trường chậm nhất 12h00 phút thứ 7 ngày 

29/10/2022. 

3. Giáo viên bộ môn 

- Xây dựng ma trận, đề minh họa và công khai lên website của nhà trường 

chậm nhất ngày 29/10. 

- Tổ chức cho học sinh làm đề minh họa và sử dụng hình thức trực tuyến 

để ôn tập một số đề kiểm tra khác. 

- Ra đề, phản biện đề đề kiểm tra theo phân công của TTCM. 

- Nhập điểm vào phần mềm vnEdu.vn xong trước 19/11. 

4. Giáo viên chủ nhiệm 

- Thông báo đề minh họa cho học sinh. 

- Thông báo kế hoạch kiểm tra cho học sinh lớp chủ nhiệm. 

- Tập hợp thắc mắc của học sinh về điểm các môn và báo lại với bộ phận 

khảo thí để kiểm tra. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023, 

đề nghị CB,GV, NV toàn trường thực hiện đúng kế hoạch. 

 

 
Nơi nhận: 
- BGH(b/c); 
- Các TCM, GV(t/h); 
- Lưu: VT. 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Yến 
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