
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG 

Số: 45/TB/VL-2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hạ Long, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về phương án tổ chức lớp, lựa chọn môn học, chuyên đề học tập 

đối với học sinh lớp 10, năm học 2022-2023 
 

               1. Dự kiến tổ hợp môn học và các chuyên đề học tập 

 Ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ văn; Toán; 

Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Lịch sử; Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương), học sinh 

lựa chọn 04 môn học và các chuyên đề học tập trong các phương án sau: 

 

Tổ 

hợp 
Các môn lựa chọn Chuyên đề học tập 

Số lớp 

1  Vật lí, Hóa học, GDKTPL, Tin học  Toán, Vật lí, Hóa học 01 

2 Vật lí, Sinh học, Địa lí, Tin học Toán, Ngữ văn, Vật lí 01 

3 Hóa học,  Địa lý, GDKTPL, Âm nhạc Ngữ  văn, Lịch sử, Địa lí 01 

4 
Vật lí, Hóa học, Địa lí, Công nghệ 

(Nông nghiệp) 
Toán, Ngữ văn, Địa lí 

01 

5 
Sinh học, Địa lí, GDKTPL, Tin học 

 
Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

01 

6 Hóa học, Sinh học, GDKTPL, Mĩ thuật Toán, Ngữ văn, Hóa học 01 

2. Hướng dẫn học sinh đăng kí môn lựa chọn 

- Các môn học do học sinh lựa chọn ở lớp 10 sẽ tiếp tục được thực hiện 

ở lớp 11, 12. Vì thế, học sinh cần lựa chọn các tổ hợp môn trên cơ sở năng lực 

bản thân, định hướng nghề nghiệp tương lai. 

- Mỗi học sinh được đăng kí 03 nguyện vọng (trong số 06 phương án 

được nêu ở trên) và xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3. Căn cứ nguyện vọng của 

học sinh, nhà trường xếp lớp cho phù hợp. Khi không đạt nguyện vọng 1, nhà 

trường sẽ xếp lớp cho học sinh trên cơ sở nguyện vọng 2; và tiếp tục xét đến 

nguyện vọng 3 nếu nguyện vọng 2 không đạt. 

- Mỗi tổ hợp môn lựa chọn phải đảm bảo điều kiện sĩ số theo quy định 



của nhà trường thì mới tổ chức thành 01 lớp.  

- Cách xử lí các tình huống phát sinh trong quá trình đăng kí tổ hợp môn 

lựa chọn của học sinh: 

+ Nếu số lượng học sinh lựa chọn một tổ hợp môn nhiều hơn quy mô 

học sinh thuộc tổ hợp đã công bố, nhà trường sẽ xếp lớp căn cứ vào điểm thi 

tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh. 

+ Nếu số lượng học sinh lựa chọn một tổ hợp môn nhỏ hơn sĩ số theo 

quy định, nhà trường sẽ xét đến nguyện vọng 2, 3. Nếu xét cả 03 nguyện vọng 

mà số lượng học sinh đăng kí vẫn không đủ điều kiện mở lớp thì nhà trường sẽ 

chủ động xếp lớp cho học sinh theo tổ hợp đã công bố. 

              Trên đây là dự kiến tổ hợp môn học và các chuyên đề học tập đối với học 

sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Nhà trường sẽ căn cứ vào các hướng dẫn tiếp 

theo của Sở GD&ĐT để điều chỉnh (nếu có). 

 

Nơi nhận: 

- HĐ trường (b/c); 

- Ban giám hiệu (chỉ đạo, tổ chức t/h); 

- Đăng website, fanpage; 

- Lưu VP. 
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