UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập-Tự do-Hanh phúc

Số: 462 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ
năm học 2021-2022 đối với bậc Tiểu học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học thành phố Bắc Giang.
Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ
GD&ĐT và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Công văn số 358/GDĐT ngày 06/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Tiểu học;
Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ
năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai
đoạn học tập, rèn luyện, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học
sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ
thông cấp tiểu học.
- Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học; kịp thời phát
hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện
những khó khăn của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng
dạy học.
- Giúp học sinh điều chỉnh cách học; cha mẹ học sinh biết được kết quả học
tập của con em mình và tích cực phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh.
- Giúp cán bộ quản lý các nhà trường kịp thời chỉ đạo đổi mới phương pháp
dạy học nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
2. Yêu cầu
- Kiểm tra định kỳ phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khoa học, công bằng,
khách quan.
- Coi việc kiểm tra định kỳ là một hoạt động chuyên môn bình thường,
không tạo không khí nặng nề khi tổ chức thực hiện.
- Không lấy kết quả bài kiểm tra định kỳ để so sánh học sinh này với học
sinh khác, lớp này với lớp khác; không tạo áp lực với học sinh, giáo viên và cha
mẹ học sinh.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, MÔN VÀ LỊCH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra: nội dung học tập các môn học theo yêu cầu của
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chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở cấp tiểu học và định hướng phát triển năng
lực học sinh.
- Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 mức độ yêu cầu đảm bảo 04 mức quy định tại
Điều 10 Thông tư số 30/2014/BGDĐT ngày 28/8/2014, sửa đổi bổ sung tại Thông
tư số 22/2016/BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT.
- Đối với lớp 1, 2 mức độ yêu cầu đảm bảo 03 mức quy định tại Điều 7
Thông tư số 27/2020/BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT.
2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
3. Môn kiểm tra
- Kiểm tra giữa học kỳ 1, giữa học kỳ 2: môn Tiếng Việt, môn Toán lớp 4,5.
- Kiểm tra cuối học kỳ 1, cuối năm học: môn Tiếng Việt, môn Toán lớp
1,2,3,4,5; Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4,5; Ngoại ngữ, Tin học lớp 3,4,5.
4. Lịch tổ chức kiểm tra:
Ngày

Thời gian

11/11/2021

7h30'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 4,5

7h30'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 3,4,5

14h00'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 1,2

7h30'

- Kiểm tra môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4,5

14h00'

- Kiểm tra môn Ngoại ngữ lớp 3,4,5; Tin học lớp 3,4,5

7h30'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 4,5

7h30'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 3,4,5

14h00'

- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 1,2

7h30'

- Kiểm tra môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4,5

14h00'

- Kiểm tra môn Ngoại ngữ lớp 3,4,5; Tin học lớp 3,4,5

28/12/2021

29/12/2021
24/3/2022
05/5/2022

06/5/2022

Nội dung

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức ra đề, coi, chấm kiểm tra và
bàn giao chất lượng học sinh đảm bảo nghiêm túc.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ về Sở GD&ĐT sau 3 ngày so với
thời điểm kiểm tra.
2. Đối với Hiệu trường các trường tiểu học
- Thành lập Hội đồng ra đề, coi, chấm và tổ chức kiểm tra nghiệm túc, đúng
yêu cầu các văn bản hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học.
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- Chỉ đạo ra đề kiểm tra định kỳ đảm bảo 04 mức độ nhận thức của học sinh
theo yêu cầu của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ
GD&ĐT đối với học sinh khối 3,4,5; đảm bảo 03 mức độ của Thông tư 27/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT đối với học sinh lớp 1, 2 và phù hợp với
năng lực thực tế học sinh nhà trường. Nộp 01 bộ đề về Phòng GD&ĐT 02 ngày
trước khi tiến hành kiểm tra.
- Phối hợp với Hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức coi,
chấm bài kiểm tra và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 (có văn bản hướng dẫn riêng).
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ về Phòng GD&ĐT sau 03 ngày
so với thời điểm kiểm tra.
Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai
thực hiện nghiêm túc nội dung trên. Trong quá trình triến khai thực hiện, nếu có
vướng mắc xin liên hệ với bộ phận Tiểu học Phòng GD&ĐT để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
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Nguyễn Văn Phái

