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V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
định kỳ năm học 2021-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có tổ chức
thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT.
Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn
số 2836/SGDĐT-GDTrHTX về việc củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học
khi học sinh trở lại trường học tập. Tại Công văn này, Sở GDĐT đã hướng dẫn
"Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực
hiện sau khi học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức; Linh
hoạt tổ chức việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
và đánh giá khách quan, công bằng, phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp
học. Trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện đến trường học trực tiếp theo quy
định về phòng, chống Dịch Covid-19, nhà trường có kế hoạch cho các em kiểm
tra bù sau khi các em được đến trường học trực tiếp”.
Đến nay, chương trình giáo dục năm học 2021-2022 đã bước vào tuần học
thứ 10 của Học kỳ I (thời điểm kiểm tra giữa kỳ) nhưng tình hình dịch COVID19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường.
Để các đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục; căn cứ quy định tại
Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT về quản
lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục
thường xuyên, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, đánh giá
định kỳ như sau:
1. Giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn hình thức kiểm
tra, đánh giá định kỳ phù hợp với điều kiện và quy định của địa phương, đơn vị;
bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá được chính xác, công bằng, khách quan, trung
thực.
Tùy tình hình cụ thể tại thời điểm tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, thủ
trưởng các cơ sở giáo dục quyết định theo hướng:
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- Tổ chức bằng hình thức trực tuyến 100% học sinh; trong đó cần chuẩn bị
phương án xử lý tình huống học sinh có kết quả kiểm tra bất thường so với kết
quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
- Tổ chức kiểm tra trực tiếp theo nhóm học sinh để đảm bảo giãn cách (mỗi
nhóm không quá 30 học sinh; đề kiểm tra cho mỗi nhóm có độ khó và phạm vi
kiến thức tương đương nhau); trong đó cần lưu ý chuẩn bị phương án xử lý tình
huống có trường hợp học sinh không thể đến trường để kiểm tra trực tiếp.
2. Sau khi hoàn tất tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, thủ trưởng các cơ sở
giáo dục báo cáo tóm tắt hình thức, kết quả kiểm tra; đồng thời đánh giá và đề
xuất gửi về Sở GDĐT qua email theo địa chỉ pgdtrh@khanhhoa.edu.vn để Sở
GDĐT theo dõi, chỉ đạo trong thời gian còn lại của năm học 2021-2022.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ, thực hiện
nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo; các phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn các
cơ sở giáo dục trực thuộc phù hợp với thực tế địa phương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với
Sở GDĐT (Phòng GDTrH-GDTX) qua điện thoại hoặc email để kịp thời trao đổi,
thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Sở LĐ-TBXH (phối hợp) ;
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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