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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 

Kiểm tra tập trung các môn Toán – Lý – Hóa – Anh khối 10 – 11 

Học kỳ II - Năm học 2016-2017 

 

I. NỘI DUNG 

- Các môn kiểm tra: Toán – Lý – Hóa - Anh 

- Thời gian làm bài: 45ph 

- Nội dung: Bài kiểm tra 1 tiết số 01 trong học kỳ II của các môn. 

- Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. 

- Kiểm tra theo đơn vị lớp học, không xáo lớp. Mỗi môn kiểm tra có 4 đề 

khác nhau. 

II. LỊCH CỤ THỂ 

1. Thứ năm ngày 09/3/2017 

- Sáng (Tiết 3 - 4): Toán  - Hóa Khối 10; Các lớp 10 chẵn sẽ kiểm tra tại 

phòng học chính khóa. Các lớp 10 lẻ sẽ kiểm tra tại phòng học theo sơ đồ thi.  

- Chiều (Tiết 3 - 4): Toán – Hóa Khối 11; Các lớp 11 lẻ sẽ kiểm tra tại 

phòng học chính khóa. Các lớp 11 chẵn sẽ kiểm tra tại phòng học theo sơ đồ thi.  

- Học sinh vắng không lý do sẽ bị cho 0 (không) điểm. 

2. Thứ năm ngày 16/3/2017 

- Sáng (Tiết 3 - 4): Lý - Anh Khối 10; Các lớp 10 chẵn sẽ kiểm tra tại 

phòng học chính khóa. Các lớp 10 lẻ sẽ kiểm tra tại phòng học theo sơ đồ thi.  

- Chiều(Tiết 3 - 4): Lý – Anh Khối 11; Các lớp 11 lẻ sẽ kiểm tra tại phòng 

học chính khóa. Các lớp 11 chẵn sẽ kiểm tra tại phòng học theo sơ đồ thi.  

III. PHÂN CÔNG 

1. TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường trước 

thứ bảy ngày 25/02/2017. (Nộp cùng báo cáo về kế hoạch dạy phụ đạo khối 12 của 

Tổ, danh sách giáo viên ra đề thi học sinh giỏi, không cần đánh máy). 

2. Phân công ra đề: Kính nhờ TTCM phân công 1-2 giáo viên ra 2 đề, xáo 

thành 4 mã đề. TTCM phản biện kín và ký xác nhận rồi bỏ vào bì gửi nhà trường 

trước thứ bảy ngày 04/03/2017. TTCM và giáo viên ra đề chịu hoàn toàn trách 

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

 3. Phân công coi thi: Giáo viên của các TCM Toán – Lý – Hóa – Anh 

không có tiết thứ năm sẽ phụ trách coi thi ca có bộ môn mình tổ chức. 

4. GVCN có trách nhiệm nhắc nhở học sinh đi đúng thời gian địa điểm theo 

thông báo.  

5. Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ biểu mẫu theo yêu cầu TCM.  
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 Trên đây là những nội dung triển khai tổ chức kiểm tra tập trung  khối 10 - 11 

học kì II 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 

               


