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KẾ HOẠCH 

Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá cuối học kì 2 

Năm học 2021 - 2022 

Căn cứ vào kế hoạch số 15/KH-THNN ngày 04/9/2021 của Hiệu trưởng 

trường TH Nông Nghiệp về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 16 /KH-THNN ngày 18 /9/2021 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Nông Nghiệp về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022;  

Căn cứ công văn số 85/GD&ĐT ngày 19/4/2022 của PGD&ĐT về việc 

kiểm tra học kì II, năm học 2021 - 2022;  

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. 

Trường Tiểu học Nông Nghiệp xây dựng Kế hoạch ôn tập, kiểm tra,  

đánh giá cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích:  

Giáo viên hoàn thành việc chấm chữa, đánh giá xếp loại học sinh, cập 

nhật  báo cáo thống kê giáo dục cuối học kì 2 năm học 2021-2022 lên hệ 

thống cơ sở  dữ liệu của ngành.  

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kì 2 năm học 2021-2022 

 Hoàn thành kế hoạch năm học và đánh giá, xếp loại, khen thưởng học sinh  

năm học 2021-2022  

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 cho học sinh 

Thực hiện lựa chọn hình thức kiểm tra các môn đánh giá bằng điểm cuối 

năm ở của các môn đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đặc thù của năm học. 

Thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của các thông 

tư: TT30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014, TT22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 

22/9/2016 ( Đối với lớp 3, 4, 5), TT27/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020  

(Đối với lớp 1, 2), 

II. Đặc điểm, tình hình: 

1. Tình hình chung: 

 * Tính đến tháng 4/2022: trường có 19 lớp, 915 học sinh: 

Số học sinh lớp 1: 186 Số học sinh lớp 4: 209 
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Số học sinh lớp 2: 181 Số học sinh lớp 5: 150 

Số học sinh lớp 3: 189  

 * Số giáo viên cơ bản đứng lớp: 19;             Số giáo viên chuyên biệt: 5 

2. Thuận lợi: 

Kế hoạch dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục của các khối lớp 

phù hợp với tiến độ. 

Học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 06/4/2022 nên có thời gian ôn tập. 

Đa số phụ huynh học sinh quan tâm tới việc học tập của con, tạo điều kiện 

tốt để con tham gia tốt việc kiểm tra trực tuyến. 

Nhiều học sinh có ý thức tự giác ôn tập, chăm chỉ hoàn thành nội dung ôn 

tập GV giao. 

3. Khó khăn: 

Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc kèm cặp cho con, 

nhất là học sinh chưa hoàn thành môn học. 

Một số học sinh chưa tập trung ôn tập, còn lơ là 

Một số HS bị covid, không đến trường học trực tiếp nên việc ôn tập bị 

gián đoạn. 

III. Nội dung thực hiện 

1. Thời gian tổ chức ôn tập: 

- GV tổ chức ôn tập cho HS từ tuần 32 

2. Thời gian, thời lượng kiểm tra 

Khối lớp Môn  
Thời gian kiểm tra 

 

Thời 

lượng 

1 -> 5 Môn: ĐĐ, TC/KT, 

TNXH, HĐTN 

Tuần 33, 34  

1 -> 5 Môn: TD + ÂN + MT Tuần 32, 33, 34  

4 + 5 Môn Khoa học Sáng ngày 10/5/2022(Thứ ba) 1 tiết 

4 + 5 Môn Lịch sử & Địa lý Sáng ngày 11/5/2022(Thứ tư) 1 tiết 

3 + 4 + 5 Môn Tiếng Anh (Nói) Tuần 33, 34   

3 Môn Tiếng Anh (Viết) Sáng 11/5/2022, Tuần 34  1 tiết 

4 Môn Tiếng Anh (Viết) Sáng 12/5/2022, Tuần 34  1 tiết 

5 Môn Tiếng Anh (Viết) Sáng 13/5/2022, Tuần 34  1 tiết 

3 + 4 + 5 Môn Tin học (Thực hành) Tuần 33, 34 (Theo thời khóa biểu) 3 tiết 

4 Môn Tin học ( Lý thuyết) 7 giờ 35: sáng 6/5/2022, Tuần 33  20 phút 

3 Môn Tin học ( Lý thuyết) 8 giờ 25, sáng 6/5/2022, Tuần 33  20 phút 
5 Môn Tin học ( Lý thuyết) 9 giờ 20 sáng 6/5/2022, Tuần 33  20 phút 
5 Môn Tiếng Việt  Sáng 17/5/2022, Tuần 35 4 tiết 

5 Môn Toán Tiết 1, chiều 17/5/2022, Tuần 35 1 tiết 

1 -> 4 Môn Toán Tiết 1, sáng18/5/2022, Tuần 35 1 tiết 

1 -> 4 Môn Tiếng Việt Sáng 19/5/2022, Tuần 35 4 tiết 

    

 

 



3. Hình thức kiểm tra:  

- Kiểm tra trực tiếp tại trường 

- Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử + Địa, Tin học (Lý thuyết): 

HS làm bài trên giấy 

- Môn Tin học ( Thực hành) HS làm bài và lưu trên máy tính. 

- Các môn học và HĐGD không đánh giá bằng điểm: GV chủ động kiểm 

tra và lưu lại minh chứng. 

- Môn Toán, Tiếng Việt: GV coi và chấm chéo lớp theo sự phân công của 

BGH 

4. Nội dung ôn tập và kiểm tra: 

- Các kiến thức kĩ năng các môn học và HĐGD mà HS đã được học trong 

HK2 

- Không kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã tinh giản, các bài 

không dạy hoặc đã chuyển thành bài đọc thêm, tự học. 

5. Cấu trúc đề kiểm tra, cách tính điểm: 

5.1. Môn Toán:  

- Khối 3, 4, 5: Gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và tự luận, phần trắc nghiệm 

4 điểm, tự luận 6 điểm ( Thực hiện như năm học 2021 - 2022) 

- Khối 1: Khoảng 10 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, gồm câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan và câu hỏi tự luận trong đó:  

+ Số học (8 câu), Hình học và đo lường (2 câu) 

 + Mức 1 (5 câu), mức 2 (3 câu), mức 3 (2 câu) 

  + Thời lượng làm bài kiểm tra: 30 phút 

- Khối 2: Khoảng 10 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, gồm câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan và câu hỏi tự luận trong đó:  

+ Số và phép tính (6 câu), Hình học và đo lường (3 câu), một số 

yếu tố thống kê xác suất ( 1 câu) 

+ Mức 1 (5 câu), mức 2 (3 câu), mức 3 (2 câu) 

 + Thời lượng làm bài kiểm tra: 30 phút 

5.2. Môn Tiếng Việt:  

*  Môn Tiếng Việt gồm 2 bài kiểm tra:  

- Bài kiểm tra Đọc: 10 điểm 

   + Khối 1: Đọc thành tiếng: 7 điểm , đọc hiểu: 3 điểm 

  + Khối 2, 3: Đọc thành tiếng: 4 điểm, đọc hiểu và kiến thức Tiếng 

Việt: 6 điểm trong đó: đọc hiểu văn bản - 4 điểm, kiến thức và kĩ năng 

Tiếng Việt – 2 điểm. Thời lượng làm bài kiểm tra: 35 - 40 phút 

+ Khối 4, 5: Đọc thành tiếng: 3 điểm , đọc hiểu và kiến thức Tiếng 

Việt: 7 điểm trong đó: đọc hiểu văn bản - 4 điểm, kiến thức và kĩ năng 

Tiếng Việt – 3 điểm. Thời lượng làm bài kiểm tra: 35 - 40 phút 

- Bài kiểm tra Viết: 10 điểm 



  + Khối 1: Làm bài tập: 3 điểm , Viết: 7 điểm 

  + Khối 2, 3: Viết chính tả: 4 điểm, viết đoạn, bài: 6 điểm 

+ Khối 4, 5: Chính tả: 2 điểm , Tập làm văn: 8 điểm 

5.3. Môn Khoa học: 10 điểm 

  Gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận 

5.4. Lịch sử + Địa lý: 10 điểm 

- Lịch sử (5 điểm): Gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự 

luận  

- Địa lý (5 điểm): Gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận  

5.5. Môn Tiếng Anh: 10 điểm 

- Kĩ năng nói : 2 điểm - Tuần 33, 34 

- Kĩ năng nghe – viết: 8 điểm – Tuần 34 

5.6. Môn Tin học: 10 điểm 

- Khối 3: Lý thuyết: 3 điểm, Thực hành: 7 điểm 

- Khối 4, 5: Lý thuyết: 5 điểm, Thực hành: 5 điểm 

        6. Về đánh giá và cập nhật kết quả cuối học kì 2 trên Cơ sở dữ liệu: 

- Hạn nhập Kết quả kiểm tra, đánh giá, nhận xét cuối học kì 2 các môn 

học và HĐGD lên CSDL: https://truong.hanoi.edu.vn/: Trước ngày 24/05/2022  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban giám hiệu: 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đánh gá phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chỉ đạo giáo viên tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối HK 2 đúng thời 

gian. 

- Ra đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử + Địa lý 

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV, việc tổng hợp số liệu do GVCN, 

GVBM báo cáo, việc nhập điểm, nhận xét, đánh giá HS của GV. 

2. Tổ trưởng chuyên môn: 

- TTCM phân công tổ viên chuẩn bị nội dung câu hỏi môn Toán, môn 

Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm và thống nhất trong tổ. 

- TTCM Tổ 1, 2, 3, 4, 5 gửi nội dung ôn tập, 10 câu hỏi về LTVC, 20 câu 

hỏi Toán trên word và gửi mail cho đ/c Hòa hạn cuối ngày 27/4/2022. 

- Kiểm tra nhắc nhở tổ viên thực hiện nghiêm túc việc ôn tập, kiểm tra, 

đánh giá, cập nhật kết quả KH2 trên cơ sở dữ liệu ngành. 

3. Đối với giáo viên: 

- Thực hiện đúng QT – IS 26 

- Thông báo và triển khai tới Phụ huynh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối 

học kì 2 (theo văn bản của nhà trường).  

- Rà soát điểm, báo cáo số liệu ban đầu, nhập điểm vào file mẫu và gửi về 

mail chung (Có lịch sau). 

https://truong.hanoi.edu.vn/


- Gửi bài kiểm tra môn Toán, TV, Khoa, Sử + Địa, Tiếng Anh, Tin học 

của HS cho đ/c PHT (Có lịch sau). 

- GVCN, GVBM thống nhất việc đánh giá xếp loại học sinh cuối HK2 

phù hợp với khả năng của HS. 

- GVTA ra đề môn Tiếng Anh và gửi bản cứng đề kiểm tra cho BGH đ/c 

Hòa hạn cuối vào ngày 06/5/2022. 

- GVTA có trách nhiệm chấm bài kiểm tra môn Tiếng Anh khối 3, 4, 5 

* Đối với GV được phân công coi kiểm tra thực hiện như sau: 

- Trong quá trình coi thi, thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, nhắc nhở, 

khích lệ HS hoàn thành bài thi. Không nhắc bài cho HS. 

4. Các bộ phận khác: 

Thực hiện theo sự phân công của BGH trong đó đặc biệt quan tâm đến 

việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch covid – 19 và an toàn 

trường học, an toàn giao thông. 

5. Học sinh và phụ huynh học sinh: 

- Đảm bảo tính khách quan trong thi cử ( chỗ ngồi yên tĩnh, không có sự 

chỉ bảo của người lớn…) 

- Chủ động, tự lực làm bài thi của mình. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối học kì 2 

năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Nông Nghiệp. Đề nghị các tổ chuyên 

môn, các đồng chí giáo viên, các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, Ban giám hiệu nhà trường có thể thay đổi một số nội dung 

theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên.  
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