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KẾ HOẠCH
Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại để xét lên lớp
năm học 2018 - 2019
Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ
sở và học sinh trung học phổ thông;
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 và kết quả xếp loại học tập của
học sinh khối 10, 11 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Phạm Văn Đồng;
Trường THPT Phạm Văn Đồng lập kế hoạch tổ chức ôn tập và ki m tra
lại đ xét lên lớp năm học 2018 - 2019 như sau:
I M C Đ CH

UC U

- Nhằm thực hiện đúng quy định theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày
12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp
loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
- Tổ chức ôn tập và ki m tra lại đ xét lên lớp nghiêm túc, đúng quy chế,
đảm ảo ch t lư ng, thực hiện các kh u ra đề, in n, coi ch m ki m tra và xét
kết quả theo quy định;
- Đề cương ôn tập và đề ki m tra ph h p với đối tư ng học sinh nhưng
phải đảm ảo chu n kiến thức k năng theo chương tr nh c p học
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp đã đăng ký các môn thi lại theo
danh sách cuối năm học 2018 - 2019 (có danh sách đính kèm)
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2. Nội dung hình thức và cấu trúc đề thi lại
- Nội dung ôn tập theo đề cương của các Tổ chuyên môn đã gửi cho Ban
chuyên môn, dán trên ảng tin và đã đưa lên We site nhà trường tại địa chỉ:
http://phamvandong.phuyen.edu.vn trong chuyên mục: Tài nguyên > Tài
liệu tham khảo;
- H nh thức, nội dung, c u trúc của đề thi các môn giống như đề ki m tra
học kỳ 2, năm học 2018 - 2019.
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3 Thời gian nộp đề
Các Tổ chuyên môn có môn thi, Tổ trưởng ra đề cương ôn tập và nộp cho
Phó Hiệu trưởng chuyên môn trước ngày 29/5/2019 (đề cương nộp 01 ản in
trên gi y A4 và gửi qua email: ttanh.thpt.pvd@phuyen.edu.vn) và ra đề ki m
tra, đáp án nộp lại cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn chậm nh t ngày 05/8/2019.
4 Thời gian ôn tập lịch kiểm tra xét lên lớp
a. Thời gian ôn tập
KHỐI 11
Ngày

Phòng học

Môn

104

Ngữ văn

7 giờ 00’  8 giờ 35’

104

Toán

8 giờ 40’  10 giờ 15’

Sáng 07/8/2019

KHỐI 10
Phòng học
Môn

Ngày
Sáng 07/8/2019

Chiều 07/8/2019
iáo viên

Thời gian

105

Ngữ văn

7 giờ 00’  8 giờ 35’

105

Vật lý

8 giờ 40’  9 giờ 25’

Tiếng Anh 8 giờ 40’  9 giờ 25’

106

(

Thời gian

105

Sinh học

9 giờ 30’  10 giờ 15’

104

Toán

13 giờ 30’  15 giờ 00’
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b Lịch kiểm tra
Ngày thi

Khối
11

Sáng
08/8/2019
10

Chiều
08/8/2019

10

Môn thi

Thời
gian làm
bài

Thời gian
phát đề

Tính giờ
làm bài

Thời gian
thu bài

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

Toán

90 phút

9 giờ 10’

9 giờ 15’

10 giờ 45’

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

Toán

90 phút

9 giờ 10’

9 giờ 15’

10 giờ 45’

Vật lý

45 phút

13 giờ 00’

13 giờ 05’

13 giờ 50’

Tiếng Anh

45 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

14 giờ 50’

Sinh học

45 phút

15 giờ 00’

15 giờ 05’

15 giờ 50’

Chú ý: Học inh c m t tại ph ng thi 15 phút trước thời gian phát đề c a m i môn thi
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c Thời gian xét lên lớp
- Các môn ch m và gửi ài thi c ng kết quả cho Ban chuyên môn chậm
nh t vào sáng 10 8 2019 đ duyệt và niêm yết công ố kết quả đi m ki m tra ở
ảng tin
- Học sinh có nhu cầu phúc khảo, nộp đơn cho Văn phòng nhà trường
chậm nh t 10 giờ 00 sáng ngày 14 8 2019.
- Từ 08 giờ 00 sáng ngày 19 8 2019, Giáo viên Chủ nhiệm các lớp 10, 11
có học sinh ki m tra lại tham gia họp xét lên lớp và hoàn t t việc vào Sổ Gọi tên
ghi đi m và học ạ học sinh
- Ngày 20 8 2019, Ban Giám hiệu ki m tra, phê duyệt sổ đi m và học ạ
sau khi ki m tra lại, họp xét duyệt học sinh có hạnh ki m rèn luyện trong hè
(nếu có)
II. KINH PHÍ
Kinh phí chi cho tổ chức ôn tập và ki m tra lại đ xét lên lớp khối 10, 11
thực hiện theo quy chế chi tiêu nội ộ nhà trường và quy định của tài chính hiện
hành.
III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Ban Giám hiệu
- Lập kế hoạch, tổ chức, tri n khai ôn tập và ki m tra lại đ xét lên lớp

năm học 2018 – 2019 đúng theo quy định
- Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng ôn tập và ki m tra lại
đ xét lên lớp cho học sinh và chỉ đạo các Tổ chuyên môn và các ộ phận
liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra
2 Tổ chuyên môn
- Các Tổ trưởng tổ chức họp và ph n công giáo viên ra đề cương đ dạy
ôn cho học sinh trên lớp (theo ộ môn có học sinh ki m tra lại) nộp vào ngày
28 5 2018; lập danh sách ph n công giáo viên coi ki m tra, ch m ài, vào đi m
và gửi qua email: ttanh.thpt.pvd@phuyen.edu.vn chậm nh t ngày 05/8/2019.
3 Giáo viên ch nhiệm 10 11
- Lập danh sách học sinh ki m tra lại đ xét lên lớp (nếu có) nộp cho Phó
Hiệu trưởng chuyên môn vào ngày 29/5/2019.
- Động viên, khuyến khích tinh thần cho học sinh đ tích cực tham gia ôn
tập và ki m tra đầy đủ theo lịch; thông áo các em nắm nội dung đề cương ôn
tập, ki m tra lại đ xét lên lớp đ thực hiện đúng theo kế hoạch
- Thông áo cho cha mẹ học sinh thuộc diện phải ki m tra lại đ xét lên
lớp iết và phối h p nhắc nhở, giáo dục con em tham gia ôn ki m tra theo kế
hoạch có hiệu quả
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4 Học inh
- Các học sinh ki m tra lại đ xét lên lớp phải nắm lịch ki m tra, đề cương
ôn và tích cực tham gia ôn tập và ki m tra nghiêm túc theo quy định của kế
hoạch
Trên đ y là kế hoạch tổ chức ôn tập và ki m tra lại đ xét lên lớp năm
học 2018 – 2019 của trường THPT Phạm Văn Đồng, đề nghị các cán ộ, giáo
viên, nh n viên và học sinh thuộc diện phải thi lại đ xét lên lớp nghiêm túc thực
hiện; trong quá tr nh tri n khai, thực hiện nếu có vướng mắc áo cáo về Ban
Giám hiệu đ kịp thời giải quyết
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH-Sở GDĐT;
- Tổ CM, GV, NV, HS;
- HT, các PHT;
- We site và Bảng tin trường;
- Lưu: VT
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