
   

 

KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 và các công tác kết thúc năm học. 
 

Thực hiện Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/07/20201 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020 -2021 và tuyển 

sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021, Trường THPT 

Nguyễn Quốc Trinh triển khai thực hiện như sau: 

I. Căn cứ thực hiện  

Quy chế  đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm 

thông tư  58/2011/TT/ BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo thông tư 26/2020/TT/BGDĐT ngày 26/8/2020 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 

Thông tư  09/2021/TT- BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục 

phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

 Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; 

II. Hoàn thành chương trình dạy học 

Triển khai đầy đủ các nội dung dạy học trực tuyến, đảm bảo hoàn thành 

chương trình học sinh theo công văn số 356/SGDĐT- GDPT ngày 31/01/2021 của 

Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19, Tiếp tục triển khai Công văn số 1728/SGDĐT- GDPT ngày 

19/04/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học trong học kỳ 2 và ôn thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình học sinh không 

đến trường để phòng chống dịch, bệnh Covid 19. 

III.Tổ chức kiểm tra trực tuyến  

Nhà trường tổ chức kiểm tra cuối kì II khối 10, 11 năm học 2020-2021 theo 

hình thức trực tuyến đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Mục đích và nội dung đề kiểm tra 

- Nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập lại các kiến thức bằng hình thức 

trực tuyến trước khi tiến hành kiểm tra. 

- Kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 nhằm góp phần đánh giá thực chất 

năng lực của học sinh trong quá trình học tập, từ đó để giáo viên có thể điều chỉnh 

phương pháp, nội dung giảng dạy cho phù hợp.  
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- Đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu bảo mật, nội dung kiểm tra đảm bảo tính 

chính xác, câu hỏi rõ ràng, và theo ma trận đề đã thống nhất xây dựng bám sát với 

chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, và những nội dung đã được thống nhất 

trong cuộc họp ngày 13/7/2021.  

- Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt 

quá mức độ cần đạt với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT. 

2. Thời gian ôn tập, kiểm tra và hình thức kiểm tra 

Thời gian ôn tập: Từ thứ 4 (14/7/2021)  đến hết ngày thứ 3 (20/7/2021). 

 Dự kiến Thời gian kiểm tra: Từ thứ 4 (21/7/2021) - thứ 7 (24/7/2021).  

Thời gian làm bài thi: Toán, Văn: 60 phút, các môn còn lại: 45phút /môn. 

Hình thức kiểm tra: Ngữ văn theo hình thức Tự luận. Các môn còn lại theo 

hình thức trắc nghiệm khách quan 

Đề kiểm tra:  Số lượng đề cần nộp: Mỗi môn kiểm tra cần nộp: 01 đề kiểm 

tra chính thức  + 01 đề kiểm tra dự phòng 

       Thời gian và cách thức nộp đề: Bản cứng nộp cho BGH trước 17h ngày 

16/7/2021 (Thứ sáu) 

      Chú ý: Về cách thức làm đề để nộp và đưa đề thi lên phần mềm các thầy 

cô chú ý sử dụng các kí tự IN HOA cho các sự lựa chọn và gạch chân đáp án 

đúng như sau:  

         Ví dụ trong câu hỏi sau: đáp án C là đúng:  

Câu 3. Nhà khoa học nào sau đây phát hiện di truyền liên kết với giới tính ở 

ruổi giấm? 

      A.J. Mono.        B. K. Coren.           C. T.H Moocgan.       D. G.J. Menden. 

  3. Công tác triển khai kiểm tra trực tuyến: 

a. Phần mềm tổ chức kiểm tra: 

- Phần mềm kiểm tra: Shub.classroom 

- Phần mềm giám sát kiểm tra: Zoom cloud meeting. 

- Đối tượng kiểm tra: Học sinh 10,11 

b. Danh sách các phòng kiểm tra học kỳ II:  

Học sinh sẽ thực hiện việc làm bài kiểm tra theo đơn vị lớp trong phần mềm: 

Shub.classroom của các lớp.  Mỗi 1 lớp coi là 1 phòng kiểm tra. 

c. Phân công giám thi coi kiểm tra 

- Giám thi làm công tác coi kiểm tra theo Quyết định, nhận đề do nhà trường 

gửi trực tuyến trên ứng dụng Shub.classroom, trước 15 phút CBCT mở phần mềm. 

02 CBCT/ 1 phòng kiểm tra. 

d. Nhiệm vụ của GVCN: GVCN tổ chức cho học sinh lớp mình kiểm tra thử 

vào 8h sáng ngày Chủ nhật (18/7/20221) để học sinh làm quen với việc kiểm tra 

trực tuyến. Nội dung tìm hiểu về các vấn đề có liên quan đến Covid- 19, yêu cầu 
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100% học sinh tham dự, khi kiểm tra có đầy đủ trang thiết bị như kiểm tra học kỳ 

và bật camera trong suốt quá trình làm bài lấy đó làm một trong những căn cứ để 

đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho học sinh ở học kỳ II và cả năm. 

Nhắc nhở học sinh bám sát nội dung ôn tập để học bài và chuẩn bị tốt nhất 

cho việc làm bài kiểm tra. 

GVCN gửi danh sách học sinh lớp mình không thể tham gia kiểm tra, đánh 

giá bằng hình thức trực tuyến (không có thiết bị, thiếu thiết bị) về đồng chí Nguyễn 

Thị Cẩm Khuê  trước 17h ngày 16/7/2021 để nhà trường rà soát, nắm danh sách, 

xây dựng kế hoạch theo hình thức tập trung tại trường có thực hiện biện pháp giãn 

cách, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh. 

Nếu gặp sự cố đường truyền khi làm bài kiểm tra dẫn đến không thể thực 

hiện nộp bài trực tuyến đúng thời gian quy định, GVCN nhắc nhở học sinh phải 

thông báo bằng điện thoại cho GVCN hoặc thầy cô coi thi chậm nhất là sau 30 

phút kể từ khi kết thúc giờ làm bài môn đó. Đối với các trường hợp này nhà trường 

sẽ có phương án cho học sinh kiểm tra lại ngay sau môn thi thứ 2 của ngày thi đó. 

GVCN và GVBM có trách nhiệm theo dõi lịch kiểm tra chủ động thông báo 

cho học sinh, đôn đốc học sinh ôn tập và tham dự kiểm tra đúng thời gian quy định 

để đạt kết quả cao nhất. 

e. Lưu ý đối với học sinh:  

 Danh sách phòng thi của học sinh theo lớp học. 

 Học sinh nắm bắt lịch kiểm tra và tham gia kiểm tra trực tuyến đúng thời gian. 

Học sinh phải đảm bảo có đầy đủ thiết bị để tham gia chạy thử vào 8h00 

sáng chủ nhật (18/8/2021) và các ngày kiểm tra học kỳ theo yêu cầu: Kiểm tra 

đường truyền mạng, sử dụng máy vi tính (laptop hoặc máy tính để bàn có video) 

kết nối internet hoặc điện thoại có cài phần mềm Zoom, và phần mềm 

Shub.classroom tham gia đúng phòng Zoom theo danh sách của lớp để CBCT 

giám sát trong quá trình làm bài.  

Đăng nhập tài khoản các nhân vào lớp học trên phần mềm Shub.classroom. 

theo đúng thời gian quy định để làm bài kiểm tra. 

 Trước giờ kiểm tra 15 phút học sinh vào phòng Zoom của GVCN để giám 

thị điểm danh (Học sinh chuẩn bị sẵn: Tên tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng 

nhập và số điện thoại của GVCN hoặc bộ phận trực thi của trường để được hỗ trợ 

khi cần thiết. Trong khi tham gia phòng zoom thời gian làm bài học sinh phải bật 

tính năng video và tắt tính năng audio. Nếu tắt video để CBCT phát hiện coi như là 

học sinh vi phạm quy chế thi, chỉ bật tính năng audio khi được yêu cầu. 

Học sinh khi làm bài trực tuyến chỉ tính KẾT QUẢ nộp bài LẦN THỨ 

NHẤT, các lần nộp sau không được tính điểm.  
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Đối với kiểm tra  Ngữ văn đề bài Tự luận: Học sinh vào dự kiểm tra ở phòng 

Zoom, vào link để xem đề bài, sau đó làm bài ra giấy kiểm tra, hết giờ chụp lại bài 

làm gửi lên trang Shub, từng trang đánh số thứ tự ghi rõ thông tin ở mỗi trang bài 

làm . Ví dụ: Trang 1- Cung Văn An- 10A1, Trang 2 Cung Văn An- 10A1, HS 

làm bài viết trên giấy A4, không đánh máy. Khi chụp ảnh file ảnh không nhòe, đủ 

chữ, đủ trang giấy làm bài. Có họ tên, lớp, môn thi, số tờ giấy thi của học sinh trên 

tất cả các trang giấy thi. Bài thi được học sinh lưu giữ và nộp lại cho bộ phận Văn 

phòng từ 8h- 16h30” ngày 2/8/2021. Thời gian chậm nhất thời gian gửi ảnh lên 

phần mềm là 10 phút sau khi kết thúc giờ làm bài. Nhà trường sẽ  bố trí CBCT 

môn Ngữ văn  là GVBM lớp đó và GVCN, nếu GVCN là giáo viên Văn thì sẽ bố 

trí thêm 01 giáo viên khác (nếu có trực trặc gì học sinh gọi ngay cho bộ phận trực 

thi hoặc GVCN để được hỗ trợ). 

Chỉ được sử dụng 01 thiết bị điện tử để thực hiện làm bài kiểm tra. Trong 

trường hợp đặc biệt xin ý kiến CBCT để được giải quyết. 

  Học sinh mặc đồng phục nhà trường trong thời gian làm bài kiểm tra. 

 Sau khi nộp bài nhưng chưa hết thời gian làm bài, học sinh không được 

thoát khỏi phòng Zoom. 

Nếu sử dụng điện thoại làm bài học sinh phải sử dụng 02 máy (01 máy để 

làm bài thi bằng phần mềm Shub.classroo, 01 máy để chiếu vị trí học sinh làm bài 

đề CBCT quan sát được bằng phần mềm zoom).  

Tài khoản vào Zoom và và Shub.classroom sẽ được GVCN thông báo sau. 

Thực hiện các quy trình làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của CBCT 

Không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn kiểm tra 

Phần mềm có thể theo dõi việc học sinh chat để gửi thông tin bài tập cho 

nhau hoặc gửi bài lên trang mạng do đó những trường hợp học sinh bị CBCT và kỹ 

thuật viên của phần mềm phát hiện có dấu hiệu gian lận kết quả làm bài, học sinh 

sẽ bị hủy kết quả và chịu trách nhiệm giải trình. 

 f. Công tác chấm bài: 

Với các môn trắc nghiệm ngay sau khi thi xong học sinh đã biết điểm thi của 

mình. GVBM lấy file thông tin từ bộ phận trực thi để lấy điểm thi của học sinh 

những lớp mình dạy. 

Môn Ngữ văn TTCM chỉ đạo việc chấm và lên điểm cho từng lớp, từng học 

sinh. Thông qua GVCN thông báo tới học sinh và vào điểm trên phần mềm.  

IV. Hoàn thành kế hoạch năm học 

CBGVNV nhà trường theo dõi lịch làm việc chính thức tại bảng tin, trên cổng 

thông tin  nhà trường và zalo của nhà trường để thực hiện. 
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Tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, để nghị CBGVNV 

và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

khai báo y tế đầy đủ. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra trực tuyến học kỳ II năm học 2020- 

2021 của trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, CBGVNV và học sinh căn cứ kế 

hoạch thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

-Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c); 

-Các PHT, TTCM, ĐTN, KT (t/h); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Ngô Văn Nghĩa 
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Danh sách bộ phận trực kiểm tra 

STT Họ và tên GVBM SĐT 

1 Giáo viên chủ nhiệm các lớp   

2 Cô Thủy tin Tin 0979.066.858 

3 Thầy Phạm Việt Hoà Toán 038.302.8975 

4 Cô Đặng Thị Mỹ   Sinh 098.842.4966 

5 Cô Lục Thị Kim Yến VP 098.200.8819 

 

 DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021 

(KIỂM TRA TRỰC TUYẾN) 

Các môn Sinh, Sử, Địa những lớp nào đã tổ chức thi rồi thì hs không tham dự thi 

môn đó. 

       Ngày  Môn  Thời gian làm bài Thời gian vào thi Kết thúc giờ làm bài 

Thứ 4 

(21/7/2021) 

Sử 45 phút 
Khối 11: 8h00”  Khối 11: 8h45’ 

Khối 10: 14h00”  Khối 10: 14h45” 

Địa 45 phút 
Khối 11: 9h00” Khối 11: 9h45” 

Khối 10: 15h00” Khối 10: 15h45” 

Thứ 5 

(22/7/2021) 

Sinh học 45 phút 
Khối 11: 8h00” Khối11: 8h45’ 

Khối 10: 14h00” Khối 10: 14h45” 

Vật lý 45 phút 
Khối 11: 9h00” Khối 11: 9h45” 

Khối 10: 15h00” Khối 10: 15h45” 

Thứ 6 

(23/7/2021) 

Văn  60 phút 
Khối 11: 8h00” Khối11: 9h00’ 

Khối 10: 14h00 Khối 10: 15h00” 

Hóa học  45 phút 
Khối 11: 9h15” Khối 11: 10h00” 

Khối 10: 15h15” Khối 10: 16h00” 

Thứ 7 

24/7/2021 

Toán   60 phút 
Khối 11: 8h00” Khối 11: 9h00” 

Khối 10: 14h00 Khối 10: 15h00” 

Tiếng Anh  45 phút 
Khối 11: 9h15” Khối 11: 10h00” 

Khối 10: 15h15” Khối 10: 16h00” 

 

 

 

 

 


