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KẾ HOẠCH
Khảo sát trực tuyến học sinh lớp 7
Căn cứ công văn số 894/ GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc khảo sát trực tuyến học sinh khối
7 THCS năm học 2019-2020.
Căn cứ công văn số 664/ GDĐT-TrH của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
Tân Bình ngày 08 tháng 05 năm 2020 về việc khảo sát trực tuyến học sinh lớp 7
năm học 2019-2020.
Căn cứ thực tế của nhà trường.
Trường THCS Ngô Quyền xây dựng kế hoạch khảo sát trực tuyến học sinh
lớp 7 của trường như sau.
1. Mục đích
- Khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
của học sinh thông qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học
ở nhà trường phổ thông.
- Đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học
sinh cấp THCS qua một số môn học.
- Giúp học sinh có động cơ, thái đố tích cực trong tự học, ôn tập các kiến
thức đã học trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19.
2. Đối tượng, nội dung và hình thức khảo sát
- Đối tượng: 100% học sinh lớp 7 của trường ( 679 em )
- Nội dung: Kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn
Toán, Khoa học tự nhiên ( Lý – Sinh ), năng lực ngôn ngữ bao gồm: Ngữ văn và
ngoại ngữ ( tiếng Anh – chủ yếu theo chương trình THCS học kì 1 )
- Hình thức:
+ Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan trực tuyến gồm 50 câu
trong thời gian 45 phút

+ Học sinh lớp 7 thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc
smartphone, thực hiện tại nhà từ 7g00 – 21g00 ngày 19/5 – 20/5/2020 )
+ Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên trang chuyển trường
+ Học sinh không có điều kiện thực hiện khảo sát tại nhà , trường sẽ bố trí
khảo sát tại trường theo thời gian quy định.
3. Thời gian khảo sát
- Khảo sát mẫu : Học sinh lớp 7 ( dự kiến lớp 7/1 và 7/2 ) : 14g ngày
16/5/2020.
- Khảo sát chính thức: từ ngày 19/5/2020 đến 21/5/2020.
4. Tổ chức thực hiện
- Ngày 9/5/2020:
Tiếp nhận công văn số 894/ GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 03 năm 2020 và công văn số 664/ GDĐT-TrH của
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình ngày 08 tháng 05 năm 2020 về việc
khảo sát trực tuyến học sinh lớp 7 năm học 2019-2020.
Thực hiện công tác chuẩn bị cho việc khảo sát trực tuyến học sinh lớp 7.
+ Ban Giám hiệu ( viết tắt là BGH ) xây dựng kế hoạch khảo sát trực tuyến,
phân công trách nhiệm, ra Quyết định thành lập Ban tổ chức và hội đồng khảo sát
cấp trường, lập danh sách học sinh và hướng dẫn học sinh thực hiện bài khảo sát
trực tuyến.
+ Giáo viên chủ nhiệm ( viết tắt GVCN ) các lớp 7 : phụ trách thông báo,
thông tin, liên hệ và tổng hợp báo cáo số liệu về BGH
+ Nhóm tin học : hỗ trợ về mặt kĩ thuật trực tuyến
+ Thư kí ban tổ chức khảo sát trực tuyến học sinh lớp 7 : rà soát cấp tài
khoản cho học sinh khối 7, hỗ trợ trực tuyến và tổng hợp báo cáo số liệu chung
- Từ ngày 11/5 - 14/5/2020:
+ Đăng kế hoạch khảo sát trực tuyến lên trang website của trường
+ Thực hiện thông tin thông báo, đưa danh sách tài khoản-ID, mật khẩupassword đến GVCN, phụ huynh học sinh ( PHHS ) và học sinh ( HS ) lớp 7.
+ Cho học sinh không có điều kiện thực hiện khảo sát tại nhà đăng kí thành
danh sách để nhà trường bố trí khảo sát tại trường.
+ Các GVCN khối 7 kiểm tra việc PH và HS tiếp nhận thông tin khảo sát
trực tuyến lớp 7 để báo cáo số liệu đáp ứng tham gia.

- Từ ngày 15/5 – 16/5/2020:
+ Gửi Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban tổ chức và Hội đồng khảo sát
cấp trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo ( thầy Quốc Khánh – bộ phận THCS )
trước 10g00 ngày 15/5/2020.
+ Nắm các thông tin về công tác khảo sát ( địa chỉ trang khảo sát, nội dung
hướng dẫn học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử
của nhà trường ) và phổ biến trên cổng thông tin điện tử, group GVCN khối 7.
+ Thực hiện khảo sát mẫu tại trường lúc 14g ngày 16/5/2020 ( dự kiến 2 lớp
7/ 2 phòng máy ) trong 45 phút.
- Từ ngày 19/5 – 21/5/2020
+ HS tham gia khảo sát sẽ thực hiện việc khảo sát trực tuyến tại nhà trên
máy tính hoặc smartphone, thực hiện tại nhà bắt đầu từ 7g00 đến 21g00 vào ngày
19/5/2020.
+ HS không có điều kiện khảo sát tại nhà sẽ khảo sát tại trường theo sự bố trí
của Ban tổ chức và Hội đồng khảo sát cấp trường ( dự kiến 4 ca/ 2 phòng máy/
buổi chiều )
+ Ngày 20/5/2020: thực hiện việc khảo sát với những học sinh lớp 7 còn lại.
+ Khảo sát tiếp theo trong ngày dự phòng khảo sát lại với những học sinh
lớp 7 gặp khảo sát lỗi ( khách quan, kĩ thuật, … ) hay lí do khác.
GVCN sẽ tổng hợp số liệu do PH hay HS báo về trong ngày để báo cáo về
BGH, thời gian báo cáo cuối ngày sau 21g.
- 10g ngày 22.5.2020 trường THCS Ngô Quyền báo Kết quả tổ chức
KSTTNLNN của trường về Phòng GD&ĐT Tân Bình ( thầy Quốc Khánh – bộ
phận THCS ) và báo cáo trực tuyến nếu có, người báo cáo : cô Lê Thị Diệp Chi.
Cô Chi thực hiện báo cáo về BGH để lưu hồ sơ
Các vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với các thầy cô sau:
+ Ông Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng, ĐT: 0903127147
+ Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó hiệu trưởng, ĐT: 0903071965
+ Bà Trần Mỹ Duyên, Phó hiệu trưởng , ĐT: 0902649173.
+ Ông Lê Quang Hiền, Nhóm trưởng tin học ĐT 0902153565
+ Bà Lê Thị Diệp Chi, thư kí Ban tổ chức ĐT: 0939242908.
Kế hoạch trên có thể thay đổi theo tình hình và chỉ đạo của cấp trên ./.
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