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KẾ HOẠCH
Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp huyện
năm học 2017-2018
Căn cứ Công văn số 766 /SGDĐT-KTKĐ ngày 25 tháng 8 năm 2017 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh
năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thi
chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018 như sau:
1. Mục đích ý nghĩa
Kỳ thi chọn học sinh giỏi nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học
sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải
tiến, nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời phát hiện những học sinh có
năng khiếu về các môn học để tuyển chọn, bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh.
2. Đối tượng và đ iều kiện dự thi
- Thí sinh là học sinh đang họ c lớp 8, lớp 9 (học sinh đang học ở lớp nào
thì dự thi ở lớp đó) có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả
cuối năm học 201 6-2017 (đối với lớp 9), theo kết quả học kỳ I năm học 2017 2018 (đối với lớp 8) ; đã tham dự kỳ thi vòng trường và được tuyển chọn vào đội
tuyển của trường.
Lưu ý: Học sinh lớp 9 được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh có
xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả học kỳ I năm học
2017-2018.
- Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi. Riêng học sinh lớp 8
có thể dự thi thêm môn ‘‘Giải toán trên máy tính cầm tay’’.
3. Môn thi và hình thức thi
Thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong các môn sau đây: Toán, Vật lý,
Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Riêng học sinh lớp 8
có thể đăng ký dự thi thêm môn ‘‘Giải toán trên máy tính cầm tay’’.
Thí sinh dự thi theo hình thức thi viết (tự luận). Riêng môn Tiếng Anh lớp
9 có hình thức thi nghe hiểu và thi nói (độc thoại).
4. Lịch thi, thời gian làm bài thi và địa điểm thi
a) Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018 có 01
buổi thi (chủ nhật ngày 11/11/2017), thời gian làm bài là 150 phút. Riêng môn
Tiếng Anh lớp 9 có thêm một buổi thi nói riêng , cụ thể như sau:
- 07 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi
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- 07 giờ 55 phút: Mở bì đề.
- 08 giờ: Tính giờ làm bài.
- 10 giờ 30 phút: Thu bài.
- 13 giờ 30 phút: Thi nói môn Tiếng Anh
Địa điểm thi: Tại trường THCS Hòa Bình.
b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 201 7-2018 có 01
buổi thi (chủ nhật ngày 25/3/2018); thời gian làm bài là 150 phút . Riêng môn
‘‘Giải toán trên máy tính cầm tay’’ lớp 8 có thêm một buổi thi riêng; thời gian
làm bài 90 phút, cụ thể như sau:
- Thời gian thi môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Tiếng Anh:
+ 07 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi
+ 07 giờ 55 phút: Mở bì đề.
+ 08 giờ: Tính giờ làm bài.
+ 10 giờ 30 phút: Thu bài.
- Thời gian thi môn ‘‘Giải toán trên máy tính cầm tay’’.
+ 13 giờ 55 phút: Mở bì đề.
+ 14 giờ: Tính giờ làm bài.
+ 15 giờ 30 phút: Thu bài.
Địa điểm thi: Tại các trường THCS trực thuộc.
5. Đội tuyển dự thi và đăng ký dự thi
a) Đội tuyển dự thi :
* Đối với lớp 9
- Trường loại 1, 2: 07 em/môn
- Trường loại 3: 05 em/môn
* Đối với lớp 8
- Trường loại 1, 2: 10 em/môn
- Trường loại 3: 07 em/môn
b) Hồ sơ đăng ký d ự thi gồm:
- Quyết định của Hiệu trưởng các trường THCS, THCS và THPT Trần
Văn Lắm về việc thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG lớp 8, lớp 9
cấp huyện;
- Danh sách đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 tham gia dự thi (gồm văn
ản
và
file theo mẫu đính kèm) ; các trường THCS trực thuộc, THCS và THPT
b
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Trần Văn Lắm gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình chậm nhất
ngày 20/10/2017 (đối với lớp 9), ngày 10/3/2018 (đối với lớp 8).
Gởi file danh sách về địa chỉ: duonghau.pgdhoabinh@gmail.com
6. Hồ sơ thí sinh
- Quyết định của Hiệu trưởng trường dự thi về việc thành lập các đội
tuyển t ham gia dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (kèm theo danh sách học
sinh của mỗi đội tuyển) ;
- Bảng danh sách thí sinh dự thi;
- Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (không nộp về Phòng
GD-ĐT);
- Thẻ dự thi.
Hồ sơ thí sinh dự thi do Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc, THCS
và THPT Trần Văn Lắm tổ chức tự kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo về điều kiện dự thi và hồ sơ dự thi của thí sinh tại
trường mình. Hội đồng coi thi không thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thí sinh.
Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc, THCS và THPT Trần Văn
Lắm cấp thẻ dự thi cho thí sinh trường mình. Việc cấp thẻ dự thi phải hoàn
thành trước ngày thi ít nhất 07 ngày.
7. Nội dung thi
Theo nội dung chương trình giáo dục THCS hiện hành và các kiến thức
bổ sung theo các phụ lục đính kèm. Giới hạn kiến thức, kỹ năng của đề thi nằm
trong phạm vi đến ngày tổ chức các kì thi.
8. Đạt giải và khen thưởng, kỷ luật
- Học sinh đạt giải từ Khuyến khích trở lên sẽ được Trưởng Phòng Giáo
dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận và sẽ được khen thưởng theo nguồn kinh
phí được phân cấp.
- Trong quá trình tổ chức thi, Chủ tịch Hội đồng có thể đề xuất Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các cá nhân có thành tích đóng góp
xuất sắc cho việc tổ chức thành công kỳ thi hoặc đề xuất các hình thức kỷ luật
đối với các cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế thi.
9. Kinh phí tổ chức
Kinh phí ra đề, in sao đề thi (đề xuất, chính thức, dự bị); coi thi, chấm thi
và phúc khảo do Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả. Riêng kinh phí coi thi,
chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 8 do các trường nơi đặt các Hội đồng coi thi,
chấm thi chi trả cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi. Mức chi thực
hiện theo các văn bản quy định hiện hành.
Kinh phí khen thưởng học sinh đạt giải cấp huyện được trích từ nguồn hoạt động
sự nghiệp theo phân cấp và kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh
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