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HƯỚNG DẪN 

 PHÚC KHẢO BÀI KIỂM TRA TẬP TRUNG CUỐI HỌC KỲ 2 

NĂM HỌC 2020- 2021 

 

 Căn cứ quyết định số 113/QĐ-NGT, ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT 

Ngô Gia Tự về việc ban hành Quy chế kiểm tra tập trung, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ năm học 2020- 

2021; 

 Tổ Tin học – Khảo thí hướng dẫn học sinh có nhu cầu phúc khảo bài kiểm tra tập trung cuối học kỳ 

2 thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Học sinh xem điểm trên bảng tin của nhà trường hoặc tại địa chỉ: 

 https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ 

Bước 2: Học sinh xem lại đáp án đã công bố trong chuyên mục Đề thi – Đáp án trên website nhà trường. 

Bước 3:  

3.1. Đối với các bài kiểm tra tập trung khối 10, khối 11 và Ngữ văn 12:  

- Lớp trưởng các lớp nhận mẫu đơn đề nghị phúc khảo PK2 ở phòng khảo thí; tập hợp danh sách 

học sinh đề nghị phúc khảo, nộp mẫu PK2 về phòng khảo thí và rút bài phúc khảo theo hướng dẫn (mỗi lớp 

cử 4 đại diện đến rút bài phúc khảo) vào lúc 8h00 ngày 15/5/2021. 

- Tổ chuyên môn chấm và tổng hợp lại điểm các bài phúc khảo, sau đó nộp lại phiếu chấm và bài 

về phòng Khảo thí trước 17h00 ngày 15/5/2021. 

- Phòng Khảo thí tổng hợp điểm lệch và công bố danh sách bài thay đổi điểm ở bảng tin nhà trường. 

3.2. Đối với các bài kiểm tra tập trung trắc nghiệm 100% khối 12:  

- Lớp trưởng các lớp nhận mẫu đơn đề nghị phúc khảo PK2 ở phòng Khảo thí, tập hợp danh sách 

học sinh đề nghị phúc khảo và nộp mẫu PK2 về Phòng khảo thí vào lúc 8h00 ngày 15/5/2021; 

- Lớp trưởng các lớp sẽ tự rút bài, tự đối soát lại kết quả làm bài với đáp án (có sự giám sát của tổ 

Tin học – Khảo thí). 

Bước 4: Khi có kết quả cuối cùng sau phúc khảo, phòng Khảo thí sẽ cập nhật lại điểm cho học sinh lên 

phần mềm quản lý điểm. 

Lưu ý thời gian phúc khảo: Nhận đơn phúc khảo bài kiểm tra học kỳ 2 chỉ trong sáng ngày 15/5/2021. 

 

      

     T/M TỔ TIN HỌC – KHẢO THÍ 

     TỔ TRƯỞNG 

    

 

 

     Nguyễn Đức Khanh 

 

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/


DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC 2020-2021 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 

Lớp: …………………… 
Ghi chú: Lớp trưởng lập danh sách và gửi đơn này trực tiếp cho thầy Nguyễn Đức Khanh lúc 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

Lớp trưởng theo hướng dẫn của thầy Khanh, tự rút các bài cần phúc khảo của lớp mình. 
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Tổng cộng có: ….... học sinh đề nghị phúc khảo./.       Ea kar, ngày ……. tháng 5 năm 2021 

                     NGƯỜI LẬP BẢNG 

                     (ký, ghi họ tên) 

                 

PK2 


