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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè 

 Năm học 2018 – 2019 

  

- Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông; 

- Căn cứ kết quả xếp loại học tập, hạnh kiểm của học sinh khối 10, 11 năm học 2018 - 

2019 và kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường THPT Hoài Ân; 

Ban Giám hiệu lập kế hoạch thực hiện kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ 

hè năm học 2018 - 2019 như sau: 

: 

          - Nhằm thực hiện đúng theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông; 

 - ậ , công bằ ất lượng, thực 

hiệ ; 

 - ập và đề

; 

 - Tổ chức rèn luyện hạnh kiểm trong hè cho những học sinh có học lực trung bình trở 

lên, nhưng hạnh kiểm xếp loại yếu. Qua đó rèn luyện ý thức chấp hành nội qui nề nếp, tăng 

cường tính kỉ luật, ý thức tự giác. 

II. NỘI DUNG: 

1. Đối tượng: 

a) Học sinh xếp học lực yếu, hạnh kiểm trung bình trở lên 

    Những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp đã đăng ký các môn thi lại theo danh sách cuối 

năm học 2018 - 2019 (có danh sách riêng); 

- , có thể

dự thi của giáo viên chủ nhiệm lớp; 

- Những học sinh đăng ký thi lại mà không tham gia thi thì kết quả xét lên lớp sẽ căn cứ vào 

điểm cũ; 

b) Học sinh có hạnh kiểm cuối năm loại yếu và học lực từ trung bình trở lên. 

2. Kiểm tra lại trong hè : 

2.1.  Nội dung, hình thức và cấu trúc đề kiểm tra lại 

- Nội dung ôn tập theo đề cương của các Tổ chuyên môn đã phát hành cho học sinh trong kỳ thi 

học kỳ 2 của năm học 2018 - 2019. 



- Hình thức và cấu trúc của đề thi các môn như đề thi học kỳ 2, năm học 2018 - 2019. 

2.2. Phân công ra đề, thời gian nộp đề: 

- Phân công ra đề : 

 Khối 10:  Cô Ngô Thị Vũ Diệp, môn Ngữ Văn; 

 Khối 11:  Thầy Trần Văn Thọ, môn Ngữ Văn. 

- Thời gian nộp đề: Hạn cuối ngày 30 tháng 6 năm 2019 

2.3. Lịch đăng ký, kiểm tra lại, chấm bài kiểm tra lại: 

*) Đăng ký: từ 29-30/6/2019; 

*) Kiểm tra lại : 

- Sáng thứ Ba ( 02/7/2019 ):  

 +) Khối 11 Ngữ Văn;  

 +) Khối 10 Ngữ Văn; 

Chấm bài kiểm tra lại : 7 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2019 

2.4. Phân công nhiệm vụ : 

 Coi thi:  

 - Lãnh đạo: Đặng Thị Hiệp, Nguyễn Thành Trưởng; 

 - Thư kí: Trần Văn Thọ 

 - Giám thị: Trần Văn Thọ, Ngô Thị Vũ Diệp. 

 Chấm thi:  

 - Lãnh đạo: Đặng Thị Hiệp, Nguyễn Thành Trưởng; 

 - Thư kí: Trần Văn Thọ; 

 - Giám khảo: Trần Văn Thọ, Ngô Thị Vũ Diệp. 

3. Rèn luyện hạnh kiểm trong hè :  

 - Tham gia quản lý: Ban giám hiệu; Bí Thư đoàn trường; tổ Văn phòng 

 - Thời gian từ ngày 01/7/2019  đến 15/7/2019. 

 - Nội dung công việc: lao động vệ sinh trường, lớp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Hiệu trưởng ra quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia tổ chức kiểm tra 

lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè năm học 2018-2019; 

- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn trong nhà trường phối hợp thực hiện; 

- GVCN lớp phổ biến kế hoạch đến lớp chủ nhiệm; 

- Các bộ phận chuẩn bị điều kiện để thực hiện kế hoạch; 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè  năm học 2018 – 

2019  của trường THPT Hoài Ân, đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

   

 Nơi nhận :            KT.HIỆU TRƯỞNG 

- BGH              P.HIỆU TRƯỞNG 

- Đoàn trường, Tổ trưởng;        

- GVCN; 

- Lưu VP.  

 



 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI 

ĐÁNH GIÁ LẠI HỌC LỰC 

Năm học 2018-2019 

 

 

STT HỌ TÊN LỚP ĐK THI LẠI MÔN 

1 Trần Hữu Huy 10A2 Ngữ văn 

2 Lưu Dương Lâm 10A2 Ngữ văn 

3 Nguyễn Việt Thắng 10A2 Ngữ văn 

4 Trần Quốc Kiệt 11A3 Ngữ văn 

    

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH RÈN LUYỆN HÈ 

ĐÁNH GIÁ LẠI HẠNH KIỂM 

Năm học 2018-2019 

 

STT HỌ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Trương Hữu Nghĩa 10A4  

2 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 10A5  

 

 


