
                                             ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ 

-------  ------- 

THÔNG BÁO 
“Về việc hoàn thành chương trình, kiểm tra cuối năm 

và kết thúc năm học 2020-2021” 

Thực hiện công văn 1371/SGDĐT- GDTH ngày 11/5/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Tp. Đà Nẵng; công văn số 190/PGDĐT- GDTH ngày 11 tháng 5/2021 của 

Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu về việc hướng dẫn hoàn thành chương trình, 

kiểm tra cuối năm và kết thúc năm học 2020-2021, trường tiểu học  Hoàng Văn Thụ 

thông báomột số nội dung sau: 

1. Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2020-2021: 

a. Hình thức kiểm tra: 

a.1. PHHS nhận đề kiểm tra qua internet. 

- Nhà trường chuyển bộ đề kiểm tra của HS qua internet (Zalo, gmail…), PHHS 

tải về in cho HS làm và nộp lại tại trường.  

- PHHS có thể đến trường nộp bài làm của HS hoặc chuyển bài làm của HS qua 

zalo GVCN. 

a.2. PHHS nhận đề kiểm tra tại trường. 

PHHS nào không nhận được đề kiểm tra thông qua internet thì nhà trường in, sao 

bộ đề kiểm tra (mỗi HS 01 bộ) theo từng lớp. PHHS đến trường nhận đề và nộp 

bài làm của HS theo lịch. 

- PHHS có thể đến trường nộp bài làm của HS hoặc chuyển bài làm của HS qua 

zalo GVCN. 

b. Thời gian kiểm tra: 

2. Thực hiện đánh giá học sinh: 

 - Đối với HS lớp 1: Thông tư số 27/2020/TT-BGĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về Quy định đánh giá HSTH. 

 - Đối với HS lớp 2,3,4,5: Thông tư số 30/2014/TT-BGĐT ngày 28/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGĐT ngày 22/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về Quy định đánh giá HSTH. 

 - Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về việc đánh giá kết quả 

giáo dục học sinh. 

3. Thời gian kết thúc năm học 2020-2021: 

 -Hoàn thành kiểm tra cuối năm học: 15/05/2021. 

 -Hoàn thành chấm bài kiểm tra, đánh giá chất lượng, cập nhật hồ sơ điện tử:  

19/05/2021. 

 -Xét hoàn thành Chương trình tiểu học cho HS lớp 5: 20/05/2021. 

Khối Thời gian nhận đề kiểm tra ở trường Thời gian nộp bài ở trường 

Khối 4 13/5/2021: 7h30 - 9h 30 14/5/2021: 7h30 - 9h 30 

Khối 2 13/5/2021: 10 h00 -11h 30 14/5/2021: 10h - 11h30 

Khối 1 13/5/2021: 14 h00 - 15h 00 14/5/2021: 14 h - 15h 00 

Khối 5 13/5/2021:15h00-16h 00  14/5/2021: 15h30 - 16h 30  

Khối 3 13/5/2021:17h00-18h 30  14/5/2021: 17h00 - 18h 30 



 -PHHS nhận học bạ, giấy khen, giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ: 

21/05/2011. 

 -GVCN lớp 1,2,3,4 gửi giấy khen, giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cho 

PHHS theo khung giờ quy định. 

+Lưu ý:  

 - Nhà trường chia thời gian là để thực hiện giãn cách, PHHS có thể đến trường 

nhận bài thời gian phù hợp trong ngày. 

 - Khi đến trường nhận đề kiểm tra và nộp bài làm của HS, quý PH thực hiện 

đúng thông điệp 5K để đảm bảo việc phòng chống dịch covid-19. 

 

💦 Mong quý phụ huynh đồng hành với nhà trường và con em trong thời điểm 

dịch bệnh khó khăn này. 

             Trân trọng! 

          HIỆU TRƯỞNG 

                   Đã kí  
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