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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 269/PGDĐT-GDTH

Đại Từ, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v tổ chức ôn tập, kiểm tra và bàn giao
chất lượng học sinh cuối năm học 2020-2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021; Căn cứ Thông tư số
22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung
một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số
30/2014/TT-BGDĐT; Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 Bộ
GDĐT đã ban hành về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập cuối năm:
- Các đơn vị rà soát chương trình, tổ chức giảng dạy đầy đủ chương trình của
từng khối lớp, tuyệt đối không cắt xén chương trình.
- Giáo viên buổi 1 và buổi 2 thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy; tổ chức
ôn tập cho học sinh trên lớp vào các tiết học và các buổi học một cách hợp lý, khoa
học. Thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình, hoàn thành chương trình học
kì 2 chậm nhất ngày 25/5/2021.
- Các đơn vị tạo điều kiện về thời gian, CSVC, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy,
tài liệu tham khảo… để giáo viên, học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Hiệu
trưởng các trường tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giáo viên xây dựng kế hoạch
và tổ chức ôn tập cho học sinh cuối năm học, đặc biệt quan tâm đến những học sinh chưa
hoàn thành nội dung học tập môn học và hoạt động giáo dục;
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học:
- Ra đề kiểm tra: Yêu cầu các đơn vị tổ chức cho giáo viên trực tiếp giảng dạy
ra đề kiểm tra định kì đảm bảo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu cần đạt theo
quy định. Ban giám hiệu tổ chức duyệt đề của giáo viên một cách nghiêm túc.
- Nộp đề kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn ở các khối lớp về Tổ tiểu
học trong buổi sáng ngày 06/5/2021.
- Thời gian kiểm tra:
+ Ngày 10/5/2021: Tổ chức kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
khối lớp 4,5;
+ Ngày 11/5/2021: Tổ chức kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
khối lớp 1,2,3;
+ Đối với các môn học còn lại, các đơn vị tự tổ chức kiểm tra, đánh giá phù
hợp với phân phối chương trình và yêu cầu của môn học.
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- Hiệu trưởng các trường tiểu học có trách nhiệm phối hợp với Hiệu trưởng của
trường THCS trên địa bàn để cử giáo viên giảng dạy môn Toán, môn Ngữ văn sẽ tiếp
nhận học sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 cùng tham gia vào việc coi, giám sát
chấm bài kiểm tra cuối năm của học sinh lớp 5.
3. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh:
- Hiệu trưởng trường tiểu học chỉ đạo giáo viên dạy lớp 1,2,3,4 tổ chức nghiệm
thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan và trách
nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học sinh; giúp giáo viên nhận học sinh vào
năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học
sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh... để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả;
- Đối với học sinh lớp 5, giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học
sinh, bàn giao cho nhà trường. Hiệu trưởng trường tiểu học phối hợp với Hiệu trưởng
trường THCS trên địa bàn tổ chức bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 theo đúng quy
định trong hướng dẫn tuyển sinh của năm học 2021-2022.
4. Xét khen thưởng học sinh cuối năm học:
Căn cứ hướng dẫn theo quy định của Bộ GDĐT, các đơn vị thực hiện đúng quy
trình bình xét, khen thưởng cho học sinh. Việc công nhận kết quả và khen thưởng cho
học sinh phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, có tác dụng giáo dục học sinh.
5. Chế độ báo cáo cuối năm:
Sau khi tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả, các đơn vị nhập kết quả vào phần
mềm và báo cáo số liệu về Phòng GDĐT theo đúng quy định. (các biểu mẫu báo cáo
và thời gian báo cáo sẽ được gửi tới các đơn vị sau).
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, THCS.
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