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V/v hướng dẫn cuộc thi giải Toán, Vật lí,
tiếng Anh qua internet năm học 2018-2019

TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 465/HD-PGDĐT ngày 21/8/2018 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018 –
2019 đối với giáo dục mầm non, tiểu học và THCS;
Để chuẩn bị cho cuộc thi cấp trường và cấp thành phố về nội dung này,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh hướng dẫn các đơn vị tổ chức
cuộc thi với các nội dung như sau:
I. Công tác chuẩn bị thi
Thông tin cần biết và hướng dẫn thi:
1. Giải Toán (tiếng Anh, tiếng Việt), Vật lí: trang chủ http://violympic.vn
2. Tiếng Anh qua Internet: trang chủ http://ioe.vn
II. Vòng thi và thời gian thi
1. Tiếng Anh qua internet
- Cấp trường: vòng trường 01, 02/12/2018
- Cấp Thành phố: vòng Quận/Huyện 12, 13/01/2019
2. Toán bằng tiếng Anh
- Cấp trường: vòng trường 20, 21/12/2018
- Cấp Thành phố: vòng Quận/Huyện dự kiến vào tháng 01/2019
3. Toán bằng tiếng Việt
- Cấp trường: vòng trường 25, 26/12/2018
- Cấp Thành phố: vòng Quận/Huyện dự kiến vào tháng 01/2019
4. Vật lí
- Cấp trường: vòng trường 18, 19/12/2018
- Cấp Thành phố: vòng Quận/Huyện dự kiến vào tháng 01/2019
III. Tổ chức thi
1. Hướng dẫn chung
- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường
là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh
ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ
ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh
phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi
và kết quả đó mới được công nhận.
- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm
bài thi.
- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của
học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến
bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học
sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh
trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách
phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có)
cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.
- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả
thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, chọn phần
“Thống kê kết quả thi”, nhập mã thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các
học sinh thi bởi mã số này.
- Khi một đợt thi kết thúc, BTC các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để
các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo
mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.
- Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với
BTC để được hướng dẫn xử lý.
2. Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp và xét giải cá nhân
Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là
điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ
hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự
động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.
IV. Kinh phí
Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí, tiếng Anh qua Internet được
sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường và các nguồn hợp
pháp khác.
V. Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng các trường phổ thông:
- Thành lập Ban tổ chức cấp trường, thông tin cho học sinh và giáo viên
về cuộc thi này. Khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi giải Toán,Vật lí và
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tiếng Anh qua internet nhằm bổ trợ kiến thức theo từng khối lớp; phân công giáo
viên theo dõi và hướng dẫn việc tham gia các vòng tự luyện của học sinh. Thông
báo đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh nhắc nhở và đôn đốc việc tự
luyện của các em.
- Phân công cán bộ giáo viên đăng ký thành viên trên trang chủ dự thi với
đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho đơn vị mình để tổ chức vòng thi cấp
trường.
Để đảm bảo tốt cho việc tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí và tiếng Anh
qua internet cấp trường, cấp thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
đơn vị tổ chức thực hiện tốt nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện có
khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin về Phòng Giáo dục và Đào
tạo (qua đ/c Lộc) để được kịp thời hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để t/h);
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- Lưu: VT, CM.
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