
 
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LÀM  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC 2012 - 2013 
 

Căn cứ kết quả cuộc họp của BGH ngày 23/11/2012. Ban chuyên môn nhà 
trường  điều chỉnh kế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho các 
môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa của khối 10 và 11 như sau: 

1. Các tổ phân công giáo viên ra đề và biểu điểm chấm 
2. Số lượng: 03 bộ/môn/khối 
Lưu ý: Mỗi bộ đề gồm  -Đề (có 02 mã đề) và 01 biểu điểm chấm 
3.Cách thức ra đề và gữi đề: 
- Giáo viên được phân công ra đề chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ vừa 

sức và bao quát nội dung chương trình đến tuần 15. 
- Đề ra có 2 phần chung và phần riêng cho ban cơ bản và nâng cao(Cơ bản 

A) 
- Niêm phong đề riêng, biểu điểm riêng nộp cho Ban chuyên môn nhà 

trường.(Ngoài phong bì ghi rỏ Đề thi Môn, khối, họ tên giáo viên ra đề) 
4. Thời gian nộp: 20/12/2012 
5. Ban chuyên môn bốc thăm đề thi: 21/12/2012 
6. Bàn giao đề cho bộ phận in sao đề: 21/12/2012 
7. Các môn GDCD, Tin học, Công nghệ, Quốc phòng giáo viên tự ra đề và 
tự tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và hoàn thành trước 23/12/2012 
 Trên đây là một số điều chỉnh kế hoạch làm đề kiểm tra so với  thông báo 
ở công văn sô: 09/KH-CM  ngày 22/11/2012 của Ban chuyên môn. Đề nghị 
các đồng chí tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu để thực hiện. 
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT SỐ 1Q.TRẠCH 
BAN CHUYÊN MÔN 

 
Số: 10/KH-CM 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Quảng Trạch, ngày 26  tháng 11 năm 2012 

 Nơi nhận: 
- Tổ trưởng (để thực hiện); 
- BGH ; 
- Lưu: CM. 

                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                             
                                       P. HIỆU TRƯỞNG  
                                                (Đã ký) 
 
                                       Trần Tiến Dũng 


