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THÔNG BÁO 

V/v Kiểm tra học kỳ II khối 6,7,8 và hoàn thành chương trình  

Năm học 2020-2021 

Căn cứ Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 9/07/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội v/v hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển 

sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022; 

           Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Phúc Lợi, 

Ban giám hiệu nhà trường thông báo tiến độ triển khai công tác chuyên 

môn để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 như sau: 

I/ Về việc thực hiện kiểm tra học kỳ II với các môn chưa thi: 

1. Hình thức: Nhà trường thực hiện kiểm tra cuối học kỳ II qua phần 

mềm phối hợp với Ismart và hoàn thành chương trình dưới hình thức Online. 

2. Thời gian kiểm tra: 

- Từ ngày 17/7/2021 đến ngày 20/7/2021. 

- Thời gian ôn tập 9 môn chưa thi: Từ   14/7/2021 đến 16/7/2021. 

3. Nội dung ôn tập và kiểm tra: 

- Giáo viên bộ môn sẽ xây dựng giáo án và tiến hành ôn tập online cho 

học sinh theo thời khóa biểu của nhà trường. Nội dung ôn tập đã gửi và hướng 

dẫn học sinh làm đề cương từ trước khi nghỉ học để phòng chống dịch bệnh.  

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp để tổ chức cho học 

sinh làm bài kiểm tra. 

+ Hình thức online. Các đ/c TTCM- NTCM tạo đường link và theo 

hướng dẫn của BGH gửi đường link tới HS theo thời gian nhà trường quy định. 

+ Thời gian: Theo lịch kiểm tra của nhà trường.  

- Thực hiện chấm bài và nhập điểm - đánh giá xếp loại HS đúng quy chế 

và kịp tiến độ theo quy định. 

II. Về công tác hoàn thành chương trình học kỳ II: 

- Giáo viên bộ môn rà soát nội dung chương trình và xây dựng giáo án 

dạy học hoàn thành chương trình từ ngày 21/7 đến hết ngày 24/7/2021. 

- Thực hiện dạy học online để hoàn thành chương trình năm học 2020-

2021 theo thời khóa biểu của nhà trường. 

 
Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; (để triển khai) 

- Tổ, nhóm CM, GV, HS; (để th/hiện) 

- Lưu VP. 
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