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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 92/PGDĐT-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kim Bảng, ngày 22 tháng 3  năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 6,7, 8 năm học 2018-2019 

Cấp Trung học cơ sở 
 

Thực hiện Kế hoạch số 604/PGDĐT-THCS ngày 02 tháng 10 năm 2018 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra 

chất lượng học sinh giỏi lớp 6,7, 8 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 
 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

- Kiểm tra chất lượng nội dung dạy học tự chọn các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học nhằm động viên, khuyến khích người 

dạy và người học, phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy 

việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản 

lý, chỉ đạo của các trường THCS. 

- Thông qua kỳ kiểm tra nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn 

học để bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho địa phương. 

- Là cơ sở đánh giá công tác quản lý và chất lượng giáo dục của các trường.  
 

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

      1. Môn kiểm tra: 
         - Lớp  6, 7 kiểm tra 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;   

         - Lớp 8  kiểm tra 8 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa 

lí, Tiếng Anh  

      2. Số học sinh tham dự kiểm tra: (Theo quy định tại Kế hoạch số 604/PGDĐT-THCS 

ngày 02/10/2018 của Phòng GD&ĐT). Mỗi học sinh được đăng ký dự kiểm tra 01 môn. 

Riêng khối 6,7 của trường THCS Thị trấn Quế vẫn thành lập các đội tuyển như 

quy định; Số học sinh còn lại của 2 lớp chất lượng cao nếu có nguyện vọng dự kiểm 

tra phải tự nguyên đăng ký (nộp đơn cho trường, trường tập hợp danh sách riêng và 

ghi rõ ở cột ghi chú nội dung “HS tự đăng ký”). 

     3. Nội dung kiểm tra: Kiến thức trong chương trình các lớp học 6, 7, 8 (tính đến 

ngày kiểm tra). Riêng môn Toán chương trình dạy là chương trình tự chọn nâng cao 

trong PPCT môn Toán. Môn Tiếng Anh kiểm tra các kỹ năng: Nghe, đọc, viết và kiến 

thức ngôn ngữ 

     4. Hình thức kiểm tra  
- Kiểm tra viết, thời gian làm bài 150 phút 

- Đề các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học dạng tự luận. 

- Đề môn Tiếng Anh dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Khi làm bài 

môn Tiếng Anh thực hiện theo quy trình: Khi có trống phát đề, giám thị số 1 phát đề 

cho HS; khi có trống tính giờ, giám thi số 1 mở file nghe, HS nghe và làm bài; xong 

phần nghe HS tự chuyển sang làm các phần khác của bài kiểm tra. 
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- Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra (theo mẫu của Sở GD&ĐT, môn Tiếng 

Anh học sinh làm bài ngay vào tờ giấy in đề kiểm tra). 
 

C. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
 

           1.Công tác chuẩn bị 
         1.1. Các trường lập danh sách đăng ký (theo mẫu): Thời gian gửi về Phòng 

trong ngày 29/3/2019 qua hộp thư của đ/c Phan Trọng Vũ. 

         1.2. Địa điểm kiểm tra: Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức đặt địa 

điểm kiểm tra tại 03 trường: THCS Thị trấn Quế, THCS Tân Sơn, THCS Nhật Tân. 

Các trường đặt địa điểm kiểm tra chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho Hội đồng 

kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Mỗi Hội đồng chuẩn bị cho mỗi phòng kiểm tra môn 

Tiếng Anh ít nhất 01 đài hoặc máy tính có ổ đĩa CD, kèm theo loa công suất đủ nghe 

trong phòng kiểm tra (số phòng KT Tiếng Anh sẽ thông báo sau khi có số lượng HS 

đăng ký); ngoài ra có đài hoặc máy tính dự phòng. 
 

Hội đồng KT Gồm học sinh các trường 

Tân Sơn Tân Sơn, Lê Hồ,  N. Uý, Ngọc Sơn, Thụy Lôi, T. Lĩnh, Khả Phong (07 trường) 

Nhật Tân  Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây,  Đại Cương, Văn Xá, Đồng Hoá (06 trường) 

Thị trấn Quế TT Quế, Thanh Sơn, Thi Sơn, Liên Sơn, Ba Sao (05 trường) 
         

      2. Thời gian kiểm tra, lịch làm việc của hội đồng: Trong ngày 16/4/2019: 
- Buổi sáng: 

+ 9h00’: Họp lãnh đạo Hội đồng coi tại Phòng GDĐT. 

+ Thư ký hội đồng (trường đặt địa điểm) nhận giấy kiểm tra tại Phòng. 

- Buổi chiều: 

+ 13h10’: Họp hội đồng kiểm tra. 

+ 13h40: Giám thị số 2 gọi học sinh vào phòng kiểm tra 

+ 13h50’: Phát đề kiểm tra cho giám thị số 1  

+ 13h55’: Giao đề cho học sinh. 

+ 14h00: Tính giờ làm bài (Môn Tiếng Anh bắt đầu mở file nghe) 

+ 17h00’: Chủ tịch nộp bài kiểm tra về Phòng GD&ĐT 

Lưu ý: Giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học sinh giỏi mang theo bút bi 

mực đỏ để ký tên trên tờ phách bài làm của học sinh                                                                                                                                  

      3. Tổ chức chấm:   
         - Phương thức chấm: Toàn huyện thành lập 03 hội đồng chấm. 

 - Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Quế, THCS Tân Sơn, THCS Nhật Tân 

 - Thời gian: Trong ngày 17/4/2019: 

 + Buổi sáng:  Từ 8h00: Dọc phách, thống nhất biểu điểm tại Phòng 

GD&ĐT.(LĐ hội đồng chấm, GV hướng dẫn và nhóm trưởng các môn kiểm tra)  

 + Buổi chiều: Từ 13h00: Tổ chức học biểu điểm và chấm kiểm tra tại các Hội 

đồng chấm (Toàn bộ hội đồng chấm theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT) 

         Lưu ý:  Giáo viên làm nhiệm vụ chấm kiểm tra mang theo bút bi mực đỏ 
        

        4. Đánh giá kết quả 
- Kết quả kiểm tra chất lượng học sinh giỏi  lớp 6, 7, 8 là cơ sở để đánh giá công 

tác quản lý và chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường.  
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- Xét giải cho từng môn kiểm tra: Tổng số giải từ giải khuyến khích trở lên 

không vượt quá 60% số học sinh dự thi, trong đó tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 

75% số giải, số giải Nhất không quá 5% số học sinh đạt giải. 

- Thông báo kết quả kỳ kiểm tra vào ngày 19/4/2019 
  

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

     I. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
        1. Thành lập các hội đồng ra đề, coi, chấm kiểm tra học sinh giỏi, quyết định giáo 

viên tham gia coi, chấm kiểm tra học sinh giỏi. 

        2. Tổ chức ra đề, in sao đề phát đến tay học sinh; xây dựng kế hoạch; tổ chức coi, 

chấm kiểm tra. Cấp kinh phí cho lãnh đạo Hội đồng coi, chấm kiểm tra. 

        3. Đánh giá, xếp loại thi đua công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường 
 

    II. Các trường Trung học cơ sở: 
1. Các trường đăng ký mua giấy kiểm tra tại phòng (theo mẫu quy định)   

2. Thành lập các đội tuyển cấp trường tham gia kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện. 

3. Chuẩn bị đủ ĐK cho HS tham gia kiểm tra, cử CB,GV đưa đón học sinh an toàn;  

4. Cử giáo viên, lập danh sách và hỗ trợ kinh phí cho giáo viên làm nhiệm vụ 

coi, chấm kiểm tra theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT (theo mẫu) và nộp qua 

hộp thư của đ/c Vũ vào 8 giờ ngày 29/3/2019. 

5. Các trường đặt địa điểm coi kiểm tra (THCS Thị trấn Quế, THCS Nhật Tân, 

THCS Tân Sơn) chuẩn bị đủ các điều kiện phục vụ cho coi kiểm tra; nhận danh sách 

đăng ký của các trường qua thư điện tử (do Phòng GD&ĐT gửi). Lập danh sách phòng 

kiểm tra theo hội đồng và thông báo lại cho các trường qua thư điện tử theo mẫu đã 

gửi (lưu ý các phòng kiểm tra môn tiếng Anh học sinh ngồi riêng, không chung với 

các môn khác). Dán etêkét phòng kiểm tra và danh sách thí sinh dự kiểm tra ngoài cửa 

mỗi phòng kiểm tra; có sơ đồ phòng kiểm tra và biển báo không nhiệm vụ miễn vào 

khu vực kiểm tra,...  

6. Các trường đặt địa điểm chấm kiểm tra (THCS Thị trấn Quế, THCS Nhật 

Tân, THCS Tân Sơn) chuẩn bị đủ điều kiện cho hội đồng chấm kiểm tra hoạt động: tủ 

đựng bài kiểm tra, hội trường và 14 phòng chấm kiểm tra (có đề etêkét ngoài cửa 

phòng), cử người trông giữ xe và phục vụ nước uống cho giáo viên làm nhiệm vụ 

chấm kiểm tra tại trường,... 
 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 năm học 

2018 - 2019, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện triển 

khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Bộ phận chuyên môn THCS phòng 
GD&ĐT; 
- Các trường THCS; 
- Lưu: VT. 

 
 

 
 


