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THÔNG BÁO
Kiểm tra giữa học kỳ II cấp Tiểu học - năm học 2018-2019
Kính gửi: Các trường Tiểu học trong toàn thị xã
Căn cứ Công văn số 2271/SGD&ĐT- GDTH ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;
Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ
GD&ĐT về việc hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 ban
hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày
22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019 đối với cấp Tiểu học; Phòng Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2018–
2019 đối với cấp tiểu học (TH), nội dung cụ thể như sau:
I. Quy định chung
1. Các trường TH trong toàn thị xã chỉ đạo giáo viên trong đơn vị đổi mới công
tác kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh theo văn bản số 03/VBHN-BGDĐT văn bản hợp nhất
Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy định
đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm
2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
2. Thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch giáo dục của nhà trường theo đúng tiến
độ phân phối chương trình, triển khai nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng để
đảm bảo chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ cho đối tượng học sinh lớp 4 và lớp 5.
3. Phòng GD&ĐT yêu cầu Ban Giám hiệu các trường chỉ đạo tổ chuyên môn
khối 4, 5 ra đề kiểm tra giữa kỳ II cho học sinh các khối lớp 4 và lớp 5, thống nhất
quy trình và kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra theo ma trận, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ
năng, phù hợp với trình độ học sinh, theo 4 mức độ nêu tại mục c - Điều 10 Đánh giá
định kỳ (văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT). Ban Giám hiệu phải chịu trách
nhiệm duyệt đề trước khi in sao.
II. Một số quy định cụ thể
1. Hội đồng ra đề kiểm tra:
1.1. Mỗi trường thành lập 01 Hội đồng ra đề kiểm tra giữa học kỳ II năm học
2018-2019. Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra.
Thành phần như sau:
- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng;
- Thư ký Hội đồng là tổ trưởng hoặc giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn;
- Giáo viên cốt cán ra đề kiểm tra.
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1.2. Chủ tịch Hội đồng ra đề phải phân công rõ trách nhiệm cho mỗi thành viên,
quy định cụ thể về việc ra đề kiểm tra, xây dựng đáp án biểu điểm. Tuỳ theo điều
kiện CSVC của từng trường và yêu cầu cụ thể của từng bộ môn, có thể in đề kiểm tra
trên tờ giấy kiểm tra hoặc in đề đến từng học sinh cho học sinh làm bài. Mỗi Hội
đồng ra đề kiểm tra phải có 01 bộ đề lưu tại trường phục vụ cho công tác kiểm tra
giám sát của cơ quan quản lý giáo dục và gửi về bộ phận chuyên môn Tiểu học
Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn chậm nhất ngày
27/3/2019.
2. Hội đồng coi, chấm bài kiểm tra:
Mỗi trường thành lập 01 Hội đồng coi, chấm bài kiểm tra giữa học kỳ II năm
học 2018-2019. Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng coi,
chấm bài kiểm tra, thành phần như sau:
- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng;
- Thư ký Hội đồng là tổ trưởng hoặc giáo viên cốt cán;
- Các thành viên trong Hội đồng: là giáo viên dạy khối 4, 5 trong nhà trường.
Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng.
Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm quản lý toàn bộ hướng dẫn chấm bài kiểm tra và
chỉ được phát hướng dẫn chấm cho giáo viên sau khi đã tổ chức kiểm tra xong bộ
môn đó.
Các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu hướng dẫn chấm thống nhất biểu điểm
chấm trong tổ. Bài kiểm tra cuối kỳ được giáo viên cho điểm theo thang điểm 10
(mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.
3. Ngày kiểm tra: Ngày 29/3/2019 (thứ sáu), lịch cụ thể:
Buổi kiểm tra Lớp
Sáng

4, 5

Môn

Thời gian
Giao đề

Thời gian làm bài

Toán

7 giờ 30 phút

40 phút

Tiếng việt 8 giờ 30 phút

Có HD thời gian theo đề

4. Đối tượng kiểm tra: Học sinh khối 4, 5.
Nhận được Thông báo này, yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (t/h);
- Trưởng phòng (b/c);
- Cổng TTĐT Ngành;
- Lưu: VT, CMTH.
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