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KẾ HOẠCH  
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI CẤP 2 

Năm học: 2018 – 2019 
 

I/ Nội dung kiểm tra: 

- Từ tuần 1 đến hết tuần 7 theo PPCT Học kỳ 2 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo 

 

II/ Kế hoạch và lịch kiểm tra: 

1) Kế hoạch kiểm tra: 

- Các môn kiểm tra tập trung: Toán (60’) ; Văn (90’) ; Anh (45’)  từ  ngày 12/3 đến 

13/03/2019 

- Các môn còn lại giáo viên giảng dạy tự ra đề và kiểm tra học sinh theo TKB tại lớp  

từ ngày 18/03 đến 23/03/2019 với thời gian 45 phút cho mỗi môn. 

 

2) Lịch kiểm tra: Cho tất cả các khối 6, 7, 8, 9 

 

Ngày  Môn kiểm tra Thời gian 

 

Thứ Ba 

12/03/2019 

 

 

Văn (90’) 

 

 

9h15 – 10h45 

 

 

Thứ Tư 

13/03/2019 

 

Toán (60’) 

Anh (45’) 

 

 

7h45 – 8h45 

10h00 – 10h45 

 

 

Lưu ý: Những buổi  hoặc  tiết không kiểm tra các lớp vẫn học bình thường theo TKB 

   

3) Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ: 

- Đề kiểm tra do Tổ trưởng bộ môn chỉ định giáo viên ra đề hoặc Tổ trưởng ra đề. Sau 

khi Tổ trưởng duyệt đề xong yêu cầu Tổ trưởng niêm phong đề có đầy đủ đáp án nộp 

về Học vụ (Thầy Đính) chậm nhất ngày 06/03/2019 để chuyển về Phòng Giáo Dục. 

- Đề được ra theo đúng tiến độ giảng dạy, đúng chuẩn kiến thức và phân loại được học 

sinh. 

- Giáo viên bộ môn nhận bài chấm ngay sau khi môn đó được kiểm tra và trả lại bài đã 

chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài. 

- Báo cáo kết quả thống kê về Phòng giáo dục trước ngày 27/03/2019 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng giáo dục Quận Tân Phú 

- VP để lưu trử 

- HV để thực hiện 

Tân Phú, ngày 15 tháng 02 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

TS. PHẠM THANH TÂM 

  



 

 

 

 


