UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 772/PGDĐT-GDTH

Đại Từ, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉ đạo tổ chức kiểm tra định kỳ
cuối học kỳ 1, năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, trường TH&THCS trong toàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT Đại Từ;
Để đảm bảo thời gian khung chương trình năm học 2020-2021 và tổ chức kiểm
tra cuối học kỳ I theo quy định; Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội
dung sau:
1. Các đơn vị tổ chức ra đề, duyệt đề nghiêm túc đảm bảo đúng chuẩn kiến
thức, kĩ năng và yêu cầu cần đạt đối với từng môn học của từng khối lớp.
Nộp bộ đề KTĐK của đơn vị về Phòng GDĐT (Tổ tiểu học) trong buổi sáng
ngày 06/01/2021.
2. Thời gian tổ chức KTĐK cuối học kỳ 1 như sau:
- Ngày 07/01/2021: Các đơn vị tổ chức KTĐK môn Toán, Tiếng Việt đối với
khối lớp 1,2,3; Các môn còn lại tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu.
- Ngày 08/01/2021: Tổ chức KTĐK môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đối với
khối lớp 4,5; Các môn còn lại tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu.
3. Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc coi, chấm và tổng hợp báo
cáo chính xác, khách quan, đúng quy định.
4. Báo cáo kết quả cuối học kỳ 1 trên hệ thống theo quy định xong trước ngày
13/01/2021;
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.
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