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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Số:               /KH-PGDĐT-GDTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               Lý Nhân, ngày       tháng     năm 2020 
                    

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH  

NĂM HỌC 2019-2020 
 

  Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 cấp Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Lý Nhân xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng học sinh cấp tiểu 

học năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 1. Mục đích: 

 - Nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dạy và học của các trường Tiểu học, 

khối Tiểu học trường TH&THCS trong toàn huyện;   

 - Kết quả khảo sát là căn cứ để giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

trường nắm được thực trạng chất lượng sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chỉ đạo chuyên môn, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. 

 2. Yêu cầu:  

- Các trường không sử dụng kết quả khảo sát để đánh giá học sinh. 

     - Việc tổ chức coi và chấm phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan nhằm 

đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. 

II. Nội dung 

1. Môn khảo sát 

- Khối lớp 2: Môn Toán 

- Khối lớp 3: Môn Tiếng Việt 

- Khối lớp 4: Môn Toán  

- Khối lớp 5: Môn Tiếng Việt  

2. Đề khảo sát 

 - Đề khảo sát ra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận; học sinh làm bài trực 

tiếp vào bản đề.  

- Mỗi môn kiểm tra có 2 đề (đề chẵn và đề lẻ) 

3. Tổ chức coi và chấm 

a) Tổ chức coi 

- Thành phần: Mỗi trường có 9 người (Hiệu trưởng; 4 giáo viên văn hóa là tổ 

trưởng, tổ phó chuyên môn; 4 giáo viên dạy các môn năng khiếu). 

- Phân công coi: (sẽ thông báo tại hội nghị Hiệu trưởng ngày 25/6/2020). 
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- Bài kiểm tra được niêm phong có chữ ký và dấu của cán bộ quản lý, đại diện 

giáo viên các khối lớp được khảo sát của trường sở tại. Nộp bài khảo sát về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 10h30 ngày 26/6/2020 (thứ Sáu). 

b) Tổ chức chấm bài: 

- Môn Tiếng Việt và Toán: Mỗi khối lớp chọn 2 giáo viên có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ tốt tham gia chấm. 

- Hình thức chấm: Chấm theo 2 vòng độc lập; mỗi bài kiểm tra được 2 giám 

khảo đánh giá độc lập ra phiếu chấm. Khi khớp điểm, những bài có điểm chênh giữa 2 

giám khảo dưới 1 điểm, thì cộng chia 2 lấy kết quả chung; những bài có kết quả chênh 

trên 1 điểm thì chấm lại có sự giám sát và chữ ký của CBQL. Các bài 1 giám khảo 

chấm đạt trung bình, 1 giám khảo chấm dưới trung bình thì tổ chức chấm lại có sự 

tham gia và ký vào bài của cán bộ quản lý. Sau khi ghi điểm vào bài kiểm tra, người 

chấm ghi rõ tên bên cạnh điểm kiểm tra. 

Lưu ý: Các bài kiểm tra có điểm dưới 5 cán bộ quản lý kiểm tra lại và ký tên 

vào bài đó. 

4. Thời gian  

4.1. Ngày 23/6/2020 

- Các trường nộp danh sách học sinh các lớp (xếp theo thứ tự A,B,C) theo mẫu 

(đính kèm) vào hộp thư điện tử của đồng chí Phạm Tiến Dũng. 

- Các trường có 2 điểm trường chọn 01 điểm để đăng ký khảo sát; điểm đăng 

ký khảo sát các khối 2,3,4,5 phải có đủ mỗi khối từ 2 lớp trở lên. 

- Các trường hợp học sinh khuyết tật (có trong sổ phổ cập) ghi rõ “khuyết tật” 

vào cột ghi chú. 

4.2. Ngày 24/6/2020:  

- Sáng: Phòng GD-ĐT gửi danh sách học sinh các khối lớp xếp theo thứ tự 

A,B,C để các trường rà soát. Các trường rà soát, nếu có sai sót báo cáo về Phòng 

GD-ĐT (Đ/C Dũng) trước 10h00. 

- Chiều: Phòng GD-ĐT chọn học sinh khảo sát (mỗi khối lớp chọn 36 học 

sinh) theo mẫu thống nhất toàn huyện. 

4.2. Ngày 25/6/2020 (Thứ Năm): Từ 15h00 họp Hiệu trưởng triển khai công 

tác tháng 7/2020 và nhận đề khảo sát; 

4.3. Ngày 26/6/2020 (thứ Sáu)  

- Từ 7h00 đến 7h30 bố trí học sinh khảo sát vào phòng kiểm tra; 

- Từ 7h40: Học sinh làm bài kiểm tra 

- 10h30 Hiệu trưởng các trường nộp bài về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ 14h00 đến 16h00: Tổ chức đánh phách 

- 16h30: Mỗi  trường cử 01 cán bộ quản lý về Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận 

bài kiểm tra. 

4.4. Ngày 27/6/2020 (thứ Bẩy): Tổ chức chấm bài. 

4.5. Ngày 29/6/2020 (8h00): Nộp hồ sơ về phòng GD-ĐT gồm: 

- Tập bài kiểm tra; 
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- Tập danh sách điểm (theo mẫu); 

- Phiếu chấm 2 vòng độc lập (theo mẫu); 

- Biên bản coi, chấm (theo mẫu đính kèm). 

5. Kinh phí 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí ra đề, in sao đề, làm phách và tổng 

hợp kết quả; 

- Các trường chi kinh phí cho cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ theo 

chế độ hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị (đơn vị nào chi kinh phí 

cho cán bộ giáo viên của đơn vị đó). 

6. Một số lưu ý: 

- Học sinh khuyết tật phải có đầy đủ Hồ sơ hoặc minh chứng cụ thể theo quy 

định. 

- Mỗi trường bố trí 4 phòng khảo sát liền nhau, mỗi phòng kê 18 bộ bàn ghế 2 

chỗ ngồi; ghế ngồi cho 2 giám thị. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ thông báo đến các trường kết quả chung của 

từng khối lớp (không thông báo kết quả từng học sinh). 

- Những trường hợp học sinh nghỉ ốm phải có đơn của cha mẹ học sinh (ghi 

rõ tên học sinh, lớp, trường; tên người làm đơn, địa chỉ, số điện thoại) để tiện cho 

việc xác minh. Nếu đơn vị nào báo cáo không trung thực sẽ bị xử lý. 

- Học sinh không tham gia khảo sát nhà trường bố trí giáo viên dạy bình 

thường; kết thúc khảo sát học sinh trở lại lớp học bình thường cho hết thời gian buổi 

sáng. 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, năm học 2019- 

2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

Tiểu học, TH&THCS thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Trưởng phòng (để báo cáo); 

- LĐ Phòng (để ph/h chi đạo); 

- Các trường TH, TH&THCS (để th/h); 

- Lưu : VT, TH. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

  
 
 
 

Ngô Sỹ Khánh 
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