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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  

KHỐI 10 NĂM HỌC 2020-2021 

 

1. Đối tượng tham gia 

 Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021. 

2. Lịch kiểm tra 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

phát đề 

Tính giờ 

 làm bài 

Thời gian 

thu bài 

Thời 

gian 

 làm bài 

Ghi chú 

27/8/2020 

Sáng Toán 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 0 90 phút Tự luận 

Chiều 

Vật lý 13 giờ 40 13 giờ 45 14 giờ 45 60 phút 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

Hóa học 15 giờ 10 15 giờ 15 16 giờ 15 60 phút 
Tự luận + 

Trắc nghiệm 

3. Triển khai thực hiện 
- Nhà trường lên kế hoạch; thông báo lịch kiểm tra, ma trận hoặc giới hạn nội dung 

kiểm tra đến phụ huynh và học sinh. 

- Tổ trưởng chuyên môn triển khai thảo luận xây dựng ma trận, triển khai công tác 

ra đề đảm bảo các yêu cầu: 

+ Nội dung kiểm tra trong chương trình lớp 9 

+ Đề ra theo đúng ma trận, đảm bảo tính chính xác, bảo mật. 

+ Thời gian nộp đề chính thức về nhà trường: ngày 25/8/2020. 

- Giáo viên ra đề theo sự phân công của tổ trưởng.  

- Bộ phận khảo thí sắp xếp phòng thi, phân công giám thị coi thi công bố trước 

ngày 25/8/2020. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào của học 

sinh lớp 10 các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
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