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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

                     THÁI PHIÊN 
 

      Số:          /KH-THPTTPH Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai cuộc thi “Học sinh giỏi cấp trường” 

Năm học 2016-2017 

             Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016-2017, Trường THPT Thái Phiên thành 

phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh giỏi cấp trường” dành cho học 

sinh khối 10 - 11 năm học 2016-2017 như sau: 

I. Mục đích 

1. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, 

động viên, tạo cơ hội rèn luyện cho học sinh. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và 

tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 11 - 12 năm học 2017 – 2018; 

2. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng chất lượng mũi 

nhọn, từ đó lên kế hoạch xây dựng các lớp chất lượng cao và tăng cường bồi dưỡng 

nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn cho nhà trường.  

II. Yêu cầu 

1. Trên cơ sở đăng ký của học sinh, hội thi được tổ chức theo các môn học: 

Toán – Lý – Hóa - Anh – Văn – Sinh. 

2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, 

có tác dụng giáo dục. 

III. Thời gian: 9h00 thứ năm ngày 30/3/2017. 

IV. Nội dung thi 

1. Giới hạn nội dung thi: Nhà trường sẽ dán bảng thông báo. Học sinh xem 

và ôn tập. 

2. Môn thi: Toán – Lý – Hóa - Anh – Văn – Sinh.  

- Thời gian làm bài: Toán - Văn (120 phút); Lý – Hóa – Anh – Sinh: 90 

phút. 

- Hình thức: Tự luận (Toán – Văn),  trắc nghiệm 70 - tự luận 30 (Lý – Hóa 

– Anh – Sinh). 

3. Số lượng: Mỗi lớp phải đăng ký dự thi tối thiểu 01 em/01 môn. Tối đa 

không hạn chế.  

- Điều kiện: Điểm trung bình học kỳ I từ 6,5 trở lên và trung bình môn 

đăng ký thi từ 6,5 trở lên. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 môn duy nhất. 

4. GVCN nộp danh sách tại cô Tâm giáo vụ. Hạn cuối đăng ký: Thứ ba 

21/02/2017. 
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V. Quyền lợi nếu đạt giải: 
- Được trao giấy khen và tiền thưởng học sinh giỏi cấp trường năm học 2016 

– 2017. 

- Được xem xét để tuyển vào các lớp chất lượng cao và đội tuyển học 

sinh giỏi khối 11- 12 năm học 2017 – 2018. 

- Sẽ cộng điểm thi đua cho lớp có nhiều học sinh đạt giải cao và lớp có nhiều 

học sinh đăng ký dự thi.  

V. Công tác chỉ đạo: 

1. TTCM chủ trì thống nhất giới hạn nội dung thi trong Tổ và gửi về nhà 

trường trước thứ bảy ngày 25/02/2017. (Nộp cùng báo cáo về kế hoạch dạy phụ 

đạo khối 12 của Tổ). 

2. TCM phân công giáo viên ra đề thi, TTCM phản biện kín và nộp đề, đáp 

án về nhà trường trước thứ bảy ngày 25/03/2017. TTCM và giáo viên ra đề chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về tính bảo mật và chính xác của đề thi. 

 3. GVCN có trách nhiệm phối hợp PHHS động viên học sinh, lập danh sách 

gửi về nhà trường đúng quy định  

4. Nhà trường tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi năm học để 

điều chỉnh và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. 

 Trên đây là những nội dung triển khai tổ chức cuộc thi “Học sinh giỏi cấp 

trường” dành cho học sinh khối 10 - 11 năm học 2016-2017. Đề nghị các tổ chuyên 

môn, GVCN các lớp thực hiện nghiêm túc để cuộc thi thành công tốt đẹp/. 

Nơi nhận:                               HIỆU TRƯỞNG  
- Dán HĐ;     

- BGH; 

- TTCM; 

- Lưu: VP, VT.               

                                                                 Nguyễn Hữu Dũng 

               


