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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Số: 02/TB-THPTBĐ      Buôn Đôn, ngày 04  tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh đăng ký môn học lựa chọn  

đối với học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

Trường THPT Buôn Đôn thông báo để Học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 

năm học 2022-2023; những học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 bị lưu ban và cha 

mẹ học sinh được biết và đến trường làm thủ tục nhập học và hoàn thiện hồ sơ  đăng 

ký lựa chọn tổ hợp môn học lựa chọn phù hợp với nhu cầu và năng lực học tập của 

bản thân, làm tiền đề học tập đạt hiệu quả theo định hướng giáo dục nghề nghiệp 

sau này, cụ thể như sau: 

1. Thời gian đến trường làm thủ tục điều chỉnh đăng ký tổ hợp môn học 

lựa chọn:  

Trong ngày 05 tháng 8 năm 2022 (thứ 6) toàn bộ học sinh khối 10 đến trường 

để nhận lớp và đăng ký lại tổ hợp môn cụ thể như sau:  

- Buổi sáng từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 00’. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’ phút.  

 2. Các lớp lựa chọn: 

 Năm học 2022-2023 nhà trường sắp xếp học sinh lớp 10 thành 5 nhóm lớp 

như sau: 

 2. 1. Lớp Khoa học Tự nhiên 1 (dự kiến thành lập 2 lớp): Ngoài các môn 

học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, 

Lịch sử) và các hoạt động bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội 

dung giáo dục địa phương); lớp sẽ học các môn lựa chọn Vật lí, Hoá học, Sinh học, 

Tin học và học cụm chuyên đề học tập của các môn Toán, Vật lí, Hóa học.  

 2.2. Lớp Khoa học Tự nhiên 2 (dự kiến thành lập 1 lớp): Ngoài các môn 

học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, 

Lịch sử) và các hoạt động bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội 

dung giáo dục địa phương), lớp sẽ học các môn lựa chọn Vật lí, Hoá học, Sinh 

học, Địa lí và học chuyên đề học tập của các môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh. 

 2.3. Lớp Khoa học Xã hội 1 (dự kiến thành lập 3 lớp): Ngoài các môn học 

bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, Lịch sử) 
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và các hoạt động bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo 

dục địa phương); lớp sẽ học các môn lựa chọn: Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật, Công nghệ công nghiệp và Tin học. và học chuyên đề học tập của các môn Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí.   

 2.4. Lớp Khoa học Xã hội 2 (dự kiến thành lập 2 lớp): Ngoài các môn học 

bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, Lịch sử) 

và các hoạt động bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo 

dục địa phương); lớp sẽ học Các môn học lựa chọn Địa lý, Hoá học, Công nghệ công 

nghiệp và Tin học và học chuyên đề học tập của các môn Ngữ văn, Toán, Địa lí.  

 2.5. Lớp Khoa học Xã hội 3 (dự kiến thành lập 1 lớp): Ngoài các môn học 

bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, Lịch sử) 

và các hoạt động bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo 

dục địa phương); lớp sẽ học các môn lựa chọn Địa lý, Công nghệ nông nghiệp, 

Công nghệ công nghiệp và Tin học và học chuyên đề học tập các môn Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh.  

 3. Các nội dung thực hiện: 

- Học sinh đến văn phòng của trường nhận phiếu đăng ký nguyện vọng xếp  

lớp, ghi đầy đủ thông tin và nộp lại cho văn phòng nhà trường. Mỗi cọc sinh được 

đăng ký 2 nguyện vọng lựa chọn lớp theo thứ tự ưu tiên 1 và 2. Căn cứ phiếu đăng 

ký nguyện vọng và kết quả học tập các năm học ở trường THCS nhà trường sẽ xếp 

lớp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.  

 + Nếu Nguyện vọng 1 quá nhiều hoặc chưa đủ thì nhà trường sẽ điều chỉnh 

nguyện vọng của học sinh cho phù hợp với tình hình học sinh, điều kiện về đội ngũ 

của nhà trường để xếp lớp.  

 + Nếu học sinh và cha mẹ học sinh không đến đăng ký nguyện vọng xếp lớp, 

nhà trường sẽ bố trí học sinh vào lớp bất kỳ và không chịu trách nhiệm về việc 

chuyển lớp sau này nhằm đảm bảo về sĩ số cũng như tổ chức biên chế các lớp học 

để ổn định mọi hoạt động từ đầu năm. 

Trên đây là thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lựa chọn và quy 

định xếp học sinh lớp 10 theo nhóm môn học năm học 2022-2023 của trường THPT 

Buôn Đôn. Kính mong quý phụ huynh và học sinh theo dõi và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Học sinh, cha mẹ học sinh; 

- Các trường THCS (phối hợp thông báo) 

- Toàn thể CB, GV, NV trường; 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 


