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KẾ HOẠCH
Kiểm tra bổ sung Học kỳ 1 năm học 2019-2020
Căn cứ công văn số 4221/GDĐT-TrH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn kiể m tra ho ̣c kỳ 1 năm ho ̣c 2019-2020,
trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch kiểm tra bổ sung Học kỳ 1 năm
học 2019-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Nhằm thực hiện đúng 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 kiểm tra bổ sung nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế ; đảm bảo chất lượng,
thực hiện các khâu ra đề , in ấ n, coi kiểm tra, chấm kiểm tra và xét kết quả theo quy định;
- Đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh nhưng phải đảm bảo chuẩ n kiế n thức kỹ
năng theo chương triǹ h cấ p ho ̣c.
II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng:
Những học sinh chưa tham gia kỳ kiể m tra H ọc kỳ 1 có đơn xin phép ghi rõ lý do
chính đáng đươ ̣c Hiê ̣u trưởng chấ p thuâ ̣n.
* Lưu ý: Những học sinh không tham gia kiể m tra bổ sung thì điểm bài kiểm tra môn đó
được tính là điểm không.
2. Thời gian kiểm tra bổ sung: ngày 28/12/2019 và 30/12/2019 (lịch đính kèm).
3. Địa điểm kiểm tra bổ sung: Phòng Nghe nhìn 2.
4. Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc đề kiểm tra bổ sung:
Nội dung ôn tập, hình thức và cấu trúc của đề tương tự như đề kiểm tra Học kỳ 1 năm
học 2019 - 2020.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra bổ sung Học kỳ 1 năm học 2019-2020. Nhận được kế
hoạch này, yêu cầ u bộ phận giám thị, giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn và giáo
viên bộ môn thông báo từng ho ̣c sinh đươ ̣c kiể m tra bổ sung để có kế hoạch ôn tập, dự
kiểm tra đảm bảo đúng quy chế và đúng tiế n đô .̣ /.
Nơi nhận :
- BGH, TKHĐ, GT;
- TTCM, KTCN 3 khối;
- GVCN: 10A1, 10A5, 10A8, 10A10;
11A7, 11A9;
12A6, 12A7, 12A10;
- Dán phòng GV;
- Lưu VT.
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