SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
Số: 44 /KH-THPT THĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mang Yang, ngày 06 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức thi học sinh giỏi lớp 12 cấp trường năm học 2017-2018
Căn cứ vào công văn số: 1991/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 02/11/2017 của
Sở GD&ĐT Gia Lai về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12, cấp tỉnh năm
học 2017 – 2018;
Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 của trường
THPT Trần Hưng Đạo;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Trường THPT Trần Hưng Đạo năm học
2017 - 2018;
Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch thi học sinh giỏi cấp
trường năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI
1. Mục đích kỳ thi:
- Tổ chức đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của trường tham dự kỳ thi chọn học
sinh giỏi lớp12, cấp tỉnh năm học 2017-2018.
Thi chọn học sinh giỏi cấp trường nhằm động viên, khuyến khích người
dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc
đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ
đạo của nhà trường.
-

2. Môn thi:
- Thi các môn: Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Tiếng Anh. Thời gian làm bài: 180 phút/ môn (không kể thời gian giao đề)
với thang điểm là 20 điểm.
3. Nội dung và chương trình thi:
Nội dung thi theo Chương trình giáo dục THPT hiện hành (Chương trình
toàn cấp học, tính đến hết học kì I lớp 12).
4. Hình thức thi:
- Các môn thi (trừ môn Tin học) đều thi theo hình thức thi viết.
- Môn Tiếng Anh có phần nghe hiểu; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có
thi phần bài tập thực hành.
- Môn Tin học thi lập trình trên máy tính.
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II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng dự thi:
- Học sinh đang học lớp 11, 12 nằm trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi của
nhà trường. Mỗi học sinh chỉ đăng ký dự thi một môn.
2. Điều kiện dự thi, số lượng dự thi:
- Học sinh thuộc đối tượng nêu trên phải có kết quả xếp loại học lực và hạnh
kiểm cả năm của năm học 2016-2017 từ Khá trở lên.
- Số lượng đăng ký dự thi cấp trường: toàn bộ học sinh trong đội tuyển ôn
thi học sinh giỏi của nhà trường năm học 2017-2018.
- Đăng ký dự thi: Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi môn gồm 01 bảng danh sách
thí sinh đăng ký dự thi theo môn (theo Mẫu 1).
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI
1. Thời hạn nộp hồ sơ:
Các tổ trưởng chuyên môn nộp hồ sơ đăng ký dự thi gồm: bản giấy và File
cho đồng chí Xuất trước ngày 13/11/2017.
2. Địa điểm thi:
Phòng 17 --> 20 của Trường THPT Trần Hưng Đạo.
3. Lịch tổ chức kỳ thi:
- Tổ chức thi: 13h30 chiều thứ 5, ngày 16/11/2017 đối với các môn có học
sinh đăng ký dự thi. (Cấp tỉnh thi ngày 09/12/2017).
4. Về xếp giải HSG cấp trường và xét chọn đội tham dự kỳ thi cấp tỉnh:
- Xếp giải cá nhân của từng môn thi theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT
ngày 25/11/2011 về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi.
- Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường được chọn vào
đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh và nhà trường khen thưởng những học sinh đạt giải
nhất, nhì, ba, KK.
- Đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của trường tham gia kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp tỉnh được căn cứ vào điểm thi cấp trường và xét từ cao xuống thấp để
chọn, số lượng thành viên của từng môn tối đa là 10 học sinh/môn.
5. Phân công nhiệm vụ
- Điều hành thi: Đ/c Nguyễn Văn Xuất
- Phân công giám thị coi thi HSG: Đ/c Trần Vũ Quốc Nguyên.
- Giám thị coi thi: GV các tổ chuyên môn có học sinh dự thi và không có tiết
ngày thi.
- Phô tô đề thi, cắt và ráp phách: tổ văn phòng
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- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn (có học sinh dự thi HSG cấp trường) : ra đề
thi, chấm thi và chịu trách nhiệm trước BGH về nội dung, hình thức và mức độ đề
thi.
- Thời gian nộp đề thi: TTCM nộp ma trận đề thi, đề thi có đáp án, biểu
điểm chi tiết (bằng giấy A4) và gửi mail thpttranhungdao.gialai@gmail.com, hạn
cuối vào 10h00, thứ 3, ngày 14/11/2017.
- Hoàn thành chấm thi và nộp kết quả thi và hồ sơ học sinh được chọn tham
gia đội tuyển HSG cấp tỉnh cho đ/c Xuất trước 16h00, thứ 2, ngày 20/11/2017.
Hồ sơ học sinh gồm:
+ 01 bảng danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo môn (theo mẫu 2) kèm
theo File chứa danh sách. Yêu cầu TTCM kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của
các thông tin trong hồ sơ học sinh.
+ Hồ sơ cá nhân của học sinh đăng ký dự thi gồm các loại sau:
1) Phiếu báo kết quả học tập học năm học 2016-2017 của học sinh đăng ký
dự thi (Tổ trưởng chuyên môn lập cho từng học sinh – mẫu 3-sử dụng bản
in);
2) Bản sao Giấy khai sinh (Bản phô tô có đóng dấu của nhà trường);
3) Phiếu nộp ảnh có 02 ảnh (ảnh 4cm X 6cm) của thí sinh (mẫu 4 – sử dụng
bản in).
Hồ sơ của mỗi học sinh (gồm Phiếu báo kết quả học tập, bản sao giấy khai
sinh và phiếu ảnh) đựng riêng trong một bì và xếp theo thứ tự ABC của tên học
sinh.
- Hoàn thành hồ sơ HSG cấp tỉnh và gửi về Sở GD&ĐT Gia Lai trước ngày
24/11/2016: đ/c Biển.
Trên đây là kế hoạch tổ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 20172018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, đề nghị tất cả CB-GV-CNV nghiêm túc
thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề gi vướng mắc, các đ/c báo cáo
cho đ/c Xuất để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- GV, Tổ trưởng (để thực hiện);
- Lưu: VP, CM.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Xuất
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