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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020 – 2021
1. Thời gian ôn tập để kiểm tra lại : từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021
- Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập thi lại cho môn Hóa.
- Các môn còn lại học sinh tự ôn tập tại nhà theo đề cương ôn tập kiểm tra HK2.
2. Các môn kiểm tra lại : Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa
- Hình thức kiểm tra: tập trung
- Thời gian kiểm tra lại : từ 14/6/2021 đến 15/6/2021.
- Hình thức đề kiểm tra lại :
+ Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
+ Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức tự luận.
- Thời gian làm bài:
+ Toán, Ngữ Văn:
90 phút
+ Các môn còn lại : 45 phút
3. Lưu ý:
- Nội dung của đề kiểm tra lại phải bảo đảm đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng
trong chương trình học kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra lại phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo
đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng.
- Mỗi giáo viên được phân công ra đề kiểm tra lại soạn 1 đề chính thức và 1 đề
dự phòng + đáp án
(đề và đáp án lưu thành 2 file riêng)
Gửi về địa chỉ mail: ltmnguyet.binhchieu@hcm.edu.vn
4. Lịch ôn tập kiểm tra lại năm học 2020-2021 : (01 tuần)
Thứ hai (07/6/2021)

Thứ tư (09/6/2021)

HÓA

HÓA

Lưu ý:
- Thời gian ôn tập: Buổi sáng (5 tiết), bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 11h15’.
- Các môn có từ 15 HS thi lại trở lên: Nhà trường tổ chức lớp ôn tập theo Thời
khóa biểu.
- Các môn có dưới 15 HS thi lại: học sinh tự ôn tập tại nhà theo đề cương ôn tập
kiểm tra HK2
- Học sinh đi ôn tập mặc đồng phục chính khóa.

5. Lịch kiểm tra lại năm học 2020-2021 :
Buổi thi

Thứ hai (14/6)

Thứ ba (15/6)

SÁNG
(Bắt đầu lúc 7h)

HÓA (45’)
ĐỊA (45’)

TOÁN (90’)
ANH (45’)

CHIỀU
(Bắt đầu lúc 13h30’)

LÝ (45’)
VĂN (90’)

SINH (45’)
SỬ (45’)

6. Lịch chấm thi và xét duyệt kết quả thi lại:
- Thời gian chấm bài: 7h30’ ngày thứ tư, 16/6/2021.
- Thời gian xét duyệt kết quả thi lại : 7h30’ ngày thứ năm, 17/6/2021.
7. Danh sách phân công giáo viên giảng dạy ôn thi lại:
- Môn Hóa: + thầy Nguyễn Thành Ba (Khối 10)
+ cô Nguyễn Ngọc Vân Anh (Khối 11)
8. Danh sách phân công giáo viên ra đề kiểm tra lại:
- Môn Toán: cô Hoàng Thị Hà, thầy Ngô Quốc Khoa
- Môn Lý: Cô Hồ Thị Hồng, cô Hoàng Thị Thúy
- Môn Hóa: cô Hà Thị Phương, thầy Đặng Hữu Toàn
- Môn Văn: cô Trần Thị Hiền, cô Roãn Thị Trang
- Môn Anh: cô Đoàn Thị Niềm, thầy Đỗ Minh Lợi
- Môn Sinh: cô Dương Thị Thanh An, cô Lê Thu Trang
- Môn Sử: cô Phạm Thị Hồng Thư, cô Thái Thị Thủy
- Môn Địa: cô Nguyễn Thị Thùy Uyên, cô Nguyễn Thị Bảo Vân
9. Hạn chót nộp Đề + Đáp án + Ma trận kiểm tra lại: ngày 07/6/2021.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh

