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KẾ HOẠCH
V/v tổ chức kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập học
Năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch Giáo dục năm học 2020-2021 của nhà trường và chuẩn bị cho
công tác nhập học, phân lớp, phân công chuyên môn năm học 2021-2022, Trường THPT
Phan Bội Châu lập kế hoạch tổ chức kiểm tra lại, rèn luyện hạnh kiểm (RLHK) hè 2021, xét
lên lớp, nhập học năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
1. Kiểm tra lại:
a) Đăng ký môn kiểm tra lại:
- Đối tượng: Học sinh xếp loại học lực Yếu năm học 2020-2021.
- Học sinh liên hệ GVCN đăng ký môn kiểm tra lại (biểu mẫu kèm theo).
- Lưu ý: GVCN tư vấn rõ cho học sinh; Học sinh cân nhắc việc đăng ký chọn môn
đăng ký kiểm tra đảm bảo ngưỡng điểm cần thiết; Điểm kiểm tra lại sẽ thay thế cho điểm
trung bình của bộ môn.
b) Đăng ký học ôn tập kiểm tra lại trong hè:
- Số lượng HS đăng ký ôn tập ≥10 học sinh/môn/khối, nhà trường tổ chức dạy ôn tập
theo đăng ký. Số lượng đăng ký <10 học sinh/môn/khối thì học sinh tự ôn tập theo hướng
dẫn của giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy năm học 2020-2021.
- Học phí: 6.000 đ/tiết  24 tiết/môn = 144.000đ/môn; Thực hiện thu, chi theo quy định
tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
c) Đề, đáp án, hướng dẫn chấm kiểm tra lại:
- Hình thức: Tự luận; Thời gian làm bài: môn Toán, Ngữ văn: 60 phút, các môn còn
lại: 45 phút.
- Yêu cầu: Tất cả giáo viên có học sinh xếp loại yếu, kém đều phải ra đề kiểm tra cho
môn, khối đang giảng dạy; Đề kiểm tra có sự phân hóa theo quy định chuyên môn; Đảo bảo
tính bảo mật của đề kiểm tra, nộp về TTCM; TTCM ký duyệt đề và nộp về đ/c Mai Công
Thành – PHT nhà trường, số lượng 02 đề/môn/khối (đề chính thức và dự phòng) theo lịch
làm việc.
2. Đăng ký nhập học năm học 2021-2022:
- Đối tượng:
+ Học sinh khối 10: Tuyển mới, lưu ban lớp 10, chuyển trường đến.
+ Học sinh khối 11: Lên lớp thẳng, lên lớp sau khi kiểm tra lại, lưu ban khối 11,
chuyển trường đến.
+ Học sinh khối 12: Lên lớp thẳng, lên lớp sau khi kiểm tra lại, chuyển trường đến.
- Hồ sơ gồm: Đơn xin nhập học (có chọn ban theo phân hóa), đơn xin học thêm (theo
mẫu).
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3. Khảo sát chất lượng học sinh khối 10 năm học 2021-2022:
- Đối tượng: Tất cả học sinh tuyển mới năm học 2020-2021.
- Môn khảo sát: Toán (Tự luận, 90 phút), Ngữ văn (Tự luận, 90 phút), Tiếng Anh
(Trắc nghiệm+Tự luận, 60 phút).
- Yêu cầu: Các tổ chuyên môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ tổ chức họp, phân công giáo
viên ra đề kiểm tra kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh khối 10; Ra đề trong chương trình
THCS, chủ yếu lớp 9, có sự phân hóa; Đảo bảo tính bảo mật của đề kiểm tra; TTCM ký
duyệt đề và nộp về đ/c Mai Công Thành – PHT nhà trường, số lượng 02 đề/môn/khối (đề
chính thức và dự phòng) theo lịch làm việc.
4. Phân lớp năm học 2021-2022:
- Học sinh lớp 10, 11 và 12 sau khi nộp đơn đăng ký nhập học và đăng ký học thêm,
nhà trường căn cứ kết quả khảo sát học sinh lớp 10, kết quả học tập, rèn luyện năm học
2020-2021 của học sinh lớp 11 và 12, căn cứ số lượng nguyện vọng phân hóa tổ hợp KHTN
và KHXH của học sinh để phân lớp.
- Dự trù phương án:
Khối
Lớp điểm
Lớp đại trà
Ghi chú
Khối 10
2-3 lớp
Còn lại (khoảng 9-10 lớp)
Tổng 12 lớp
Còn lại (khoảng 7-8 lớp)
Khối 11
2-3 lớp
Tổng 10 lớp
Còn lại (khoảng 6-7 lớp)
Khối 12
2-3 lớp
Tổng 9 lớp
5. Lịch làm việc:
TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Ghi chú
Nộp danh sách đăng ký
GVCN, học sinh
Nộp về thầy
kiểm tra lại; Đăng ký học
Trước ngày
Hoàng Oanh
thuộc diện kiểm
1
ôn tập kiểm tra lại trong hè
28/5/2021
- TTCM
tra lại
2021.
Tổ chức ôn tập kiểm tra lại BQL, GV dạy,
Từ 12/7 đến
2
04 tuần
hè 2021
học sinh
06/8/2021
Nộp đề kiểm tra lại về
Trước ngày
3
TTCM
chuyên môn nhà trường
06/8/2021
Ngày 09-10/8/2021
4 Tổ chức kiểm tra lại
Theo Quyết định
5 Tổ chức xét lên lớp
HĐ xét lên lớp
Ngày 13/8/2021
HS khối 10
Từ 11-13/8/2021
HS khối 11
Từ 16-17/8/2021
Nộp đăng ký nhập học và
6
đăng ký học thêm
HS khối 12
Từ 18-19/8/2021
HS thuộc diện lưu ban Ngày 20/8/2021
Kiểm tra khảo sát chất
HĐ khảo sát
7 lượng học sinh khối lớp 10,
Ngày 23/8/2021
Học sinh khối 10
năm học 2021-2022
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TT
9
9

Nội dung
Thông báo biên chế lớp
năm học 2021-2022
Tập trung học sinh, phổ
biến nội quy, lao động, vệ
sinh…

Thực hiện
Lãnh đạo nhà
trường
Toàn trường

Thời gian
Ghi chú
Dự kiến: từ ngày
27/8/2021
Theo Kế hoạch của
Sở GD&ĐT Đắk
Có TB sau
Lắk

6. Tổ chức thực hiện:
a) Lãnh đạo nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát.
b) Các tổ chuyên môn:
- Thông báo giáo viên bộ môn ra đề kiểm tra lại, TTCM lựa chọn, ký duyệt.
- Đề xuất giáo viên dạy ôn tập, giáo viên chấm bài kiểm tra lại.
- Giáo viên bộ môn có học sinh thuộc diện đăng ký kiểm tra lại có trách nhiệm hướng
dẫn học sinh ôn tập theo kế hoạch với hình thức phù hợp.
- Tổ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ: Phân công giáo viên ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng
học sinh lớp 10 năm học 2020-2021.
- Tổ Tin học – Thiết bị: Tập hợp danh sách đăng ký kiểm tra lại, đăng ký ôn tập, báo
cáo lãnh đạo nhà trường. Tham mưu đề xuất văn phòng phẩm và các công tác liên quan đến
nghiệp vụ kiểm tra lại, kiểm tra khảo sát chất lượng theo quy định.
c) Thư ký Hội đồng:
- Tham mưu ban hành các Quyết định: Ban Quản lý dạy ôn tập, Hội đồng kiểm tra lại,
Hội đồng xét lên lớp, Hội đồng kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh khối 10 và các công
tác khác theo phân công của Hiệu trưởng nhà trường.
d) Giáo viên chủ nhiệm:
- Thông báo, triển khai kế hoạch đến từng học sinh trong lớp.
- Tư vấn việc chọn tổ hợp (KHTN, KHXH) cho năm học mới; Tư vấn việc chọn môn
kiểm tra lại cho học sinh.
- Lập danh sách đăng ký kiểm tra lại, đăng ký học ôn tập cho học sinh lớp chủ nhiệm,
nộp về thầy Hoàng Oanh – TTCM theo kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp, nhập học năm học 20212022. Đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình
triển khai tùy tình hình thực tế kế hoạch có thể được điều chỉnh cho phù hợp và thông báo
các toàn thể HĐSP ./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo, TKHĐ;
- Các tổ CM, VP; (qua email)
- Công đoàn, Đoàn trường; (qua email)
- Niêm yết TB;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
(đã ký)

(đã ký)

Lã Mạnh Hà
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