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KÉ HOẠCH KIÊM TRA
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG LỚP 12 NÃM HỌC 2021 -2022

Căn cứ vào công văn số: 1958/SGDĐT-QLCL ngày 27/12/2021 về việc kháo sát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12 nàm học 2021 - 
2022. Khoa Khoa học Cơ bản xây dựng kê hoạch khào sát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Lịch thi
1.1. Khối lóp 12
- Phòng thi: 01,02,03
- Địa điềm thi: Phòng học số 01,02,03
-Lịch thi _______ __________

Ngày Buổi Môn thi Phòng thi
Thòi 
gian 

làm bài

Thòi giam 
phát đề 
cho thí 

sinh

Tính thời 
gian làm 

bài
Hình thức thi Giáo viên coi thi

21/01/2022

Sáng Ngữ văn 01,02,03 120 phút 07 giờ 30’ 07 giở 35’ Tự luận
Pl(Thủy, Phượng), 
P2 (Cúc, Hương) 
P3 (Hạnh, Oanh)

Chiều Toán 01.02,03 90 phút 14 giờ 20’ 14 giờ 30’ Trắc nghiệm
Pl(Hạnh, Phượng), 

P2 (Trà,Hạnh) 
P3 (Thúy, Điền)

22/01/2022 Sáng

Lịch sử 01,02,03 50 phút 07 giờ 30’ 07 giờ 35’ Trẳc nghiệm p 1 (Oanh, Điền), 
P2 (Thủy, Phượng) 
P3 (Cúc, Hương)Địa lí 01,02,03 50 phút 08 giờ 30’ 08 giờ 35’ Trắc nghiệm



- Giám sát thi và chấm thi: Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Nhân viên phòng Khảo thí và kiếm định chất lượng

- Chi đạo thi: Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hường

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Ra đề thi dáp án:

- Sờ Giáo dục và đào tạo giao đề, giấy kiểm tra.

2.2. Tổ chức chấm thi:

- Ngày chấm: 7 giờ 30’ ngày 21/01/2022 giáo viên giảng dạy môn học tập trung tại văn phòng khoa Khoa học cơ bàn;

- Phục vụ văn phòng phẩm, biếu mẫu, bút bi đỏ cho giáo viên chấm bài - d/c Nga; Thảo Khoa KHCB;

- Phục vụ nước uống cho giáo viên chấm bài - khoa Khoa học cơ bàn;

- Thông báo ke hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12 tới giáo viên và học sinh giao cho khoa cơ bản. Giáo viên chủ động to 

chức ôn tập cho học sinh.

Đe nghị trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Ghi chú:
- Yêu cầu giáo viên nhận hồ sơ, làm công tác chuẩn bị trước giờ thi 30 phút;
- Giáo viên coi thi nếu có kế hoạch công tác dột xuất, dề nghị Ban chù nhiệm khoa chù dộng bố tri người coi thay.

Nơi nhân: 

- Đưa website;
- Lưu: VT, DT, KTKĐCL, Khoa KHCB;
- Phòng hành chính tổ chức.

HIỆU TRƯỞNG


