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KẾ HOẠCH 

Định hướng lựa chọn tổ hợp môn học 

chương trình lớp 10 năm học 2022-2023 

 

 Thực hiện công văn số 817/SGDĐT-GDTrHTX ngày 26/03/2022 về việc cung 

cấp thông tin về nội dung giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 và kế hoạch thực 

hiện chương trình lớp 10 của các trường THPT để hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, 

trường THPT Nguyễn Du xây dựng kế hoạch định hướng, tư vấn lựa chọn tổ hợp 

môn học chương trình lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm phổ biến rộng rãi đến phụ huynh và học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, 

nguồn lực giáo viên và dự kiến xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên đề học 

tập, số lớp tương ứng tại các trường THPT; 

- Tạo điều kiện để học sinh quyết định lựa chọn, đăng kí tuyển sịnh vào trường 

THPT Nguyễn Du phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được xây dựng căn cứ trên nguồn lực giáo viên, cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học của nhà trường; Số tổ hợp môn học và số lớp/mỗi tổ hợp do nhà 

trường quyết định bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của 

nhà trường và đáp ứng cao nhất nguyện vọng của học sinh. 

- Kế hoạch có tính mở, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện sau khi có kết 

quả tuyển sinh lớp 10 và cho học sinh đăng kí nguyện vọng. 

II. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch phân lớp 

 - Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao năm học 2022-2023: 315 HS 

 - Số lớp dự kiến: 9 lớp 

 2. Đội ngũ giáo viên: 

 - Tổng số giáo viên tính đến thời điểm báo cáo: 69 GV 

 - Trong đó: Môn Toán: 12; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 4; Môn Tin: 4; 

Môn Văn: 7; Môn Sử: 4; Môn Địa: 3; Môn GD Kinh tế và Pháp luật: 4; Môn Công 

nghệ: 2 (dự kiến 1 GV sẽ về hưu); Môn Tiếng Anh: 6 (dự kiến 1 GV sẽ về hưu); Môn 

GDTC: 5; Môn GDQP: 2. 

  

 

 



3. Dự kiến số lớp theo các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên đề học tập 

  

Stt Tổ hợp môn lựa chọn 
Số lớp  

dự kiến 
Chuyên đề học tập 

Ghi 

chú 

1 Lý, Hóa, Sinh, Sử, Tin 2 Toán, Lý, Hóa  

2 Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin 2 Toán, Hóa, Sinh  

3 Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục KT & PL, Tin 2 Toán, Lý, Anh  

4 Sử, Địa, Giáo dục KT & PL, Lý, Tin 1 Văn, Sử, Địa  

5 Sử, Địa, Giáo dục KT & PL, Hóa, Công nghệ 1 Toán, Văn, Anh  

6 Sử, Địa, Giáo dục KT & PL, Sinh, Tin 1 Văn, Sử, Địa  

Tổng  9   

4. Tiêu chí xếp lớp: 

- Sĩ số mỗi lớp phải từ 30 HS trở lên. 

- Mỗi HS được đăng ký 1 nguyện vọng chính và 1 hoặc 2 nguyện vọng bổ sung. Nhà 

trường sẽ xếp lớp căn cứ theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng lựa chọn tổ hợp môn của HS sau 

khi trúng tuyển vào trường.  

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT (báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Biên 
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