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KẾ HOẠCH
Kiểm tra cuối học kỳ II – Năm học 2020-2021

(Điều chỉnh theo công văn 1294/SGDĐT-VP ngày 5/5/2021 Về hướng dẫn tổ chức KT HKII và
hoàn tất chương trình năm học 2020-2021)
Căn cứ công văn 1294/SGDĐT-VP ngày 5/5/2021 Về hướng dẫn tổ chức KT HKII và
hoàn tất chương trình năm học 2020-2021;
Trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ
II năm học 2020-2021 như sau:
I. Khối 12 và khối 9:
- Lịch KT HKII không thay đổi.
- Lịch nhập điểm phòng thi và các mốc thời gian thực hiện công việc không thay đổi.
II. Khối 6-7-8 và khối 10-11:
- Lịch KT HKII điều chỉnh như sau:
Ngày

Buổi

Môn

Khối

90’

Toán
Sáng
Thứ sáu
7/5/2021
Chiều

Lịch sử

8-11

Sáng

45’

Tiếng Anh

60’

Toán

90’

Lịch sử

6-7-10

45’
60’

Tiếng Anh
Thứ bảy
8/5/2021

Thời lượng

Hóa học

8-10 -11

45’

Sinh học

6-7-8
10-11

45’

Thời gian làm bài
7g15 – 8g45
K8 mở đề lúc 7g00
9g15 – 10g00
K8 mở đề lúc 9g00
10g15 – 11g15
K8 mở đề lúc 10g00
13g15 - 14g45
K6-7 mở đề lúc 13g00
15g15 - 16g00
K6-7 mở đề lúc 15g00
16g15 - 17g15
K6-7 mở đề lúc 16g00
Từ 7g15 đến 8g00
K8 mở đề lúc 7g00
Từ 8g30 đến 9g15
K8 mở đề lúc 8g15

- Lịch chấm tập trung không thực hiện như KH ban đầu, tổ chuyên môn nhận bài và phân công
chấm bài. Nộp lại biên bản thống nhất đáp án cho t.Đức.
- Lịch nhập điểm phòng thi và các mốc thời gian thực hiện công việc tạm thời không thay đổi.
Khi nào có thay đổi nhà trường sẽ thông báo ngay đến tổ chuyên môn và GVBM.
Lưu ý:
- GVCN các khối 6-7-8-10-11 thông báo kịp thời đến PHHS và HS về lịch thi thay đổi, lưu ý thời
gian có mặt của HS các khối lớp.
- Cô Thủy Tiên (TKHĐ) thực hiện lại việc phân công coi thi trong hai ngày thứ sáu 7/5 và thứ
bảy 8/5, thông báo kịp thời đến giáo viên trong ngày thứ năm 6/5/2021.
- TTCM lưu ý các thông báo của nhà trường trong ngày 6/5/2021 để triển khai kịp thời đến
GVBM trong tổ các công việc.
- Lịch đi học lại của học sinh sau ngày 9/5/2021, nhà trường sẽ thông báo đến GVCN và
PHHS kịp thời ngay khi có văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT.
Trên đây là điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối học kì II năm học 2020 – 2021 của trường
THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định. Đề nghị Cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà
trường thực hiện theo đúng tinh thần trên.
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