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KẾ HOẠCH
Tổ chức lựa chọn môn học và chuyên đề học tập
cho học sinh lớp 10 trường THPT Bình Tân
Năm học 2022–2023
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ ban hành kèm theo Thông tư số
32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương và nhà trường; Lãnh đạo trường THPT
Bình Tân xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh
lớp 10 trường THPT Bình Tân năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 khi tham gia
gia học tập tại trường thực hiện lựa chọn tổ hợp các môn học theo đúng qui định của
Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2018.
Việc xây dựng các nhóm tổ hợp môn lựa chọn dựa vào khả năng thực tế của nhà
trường, nhằm phát huy sở trường của học sinh, đáp ứng nhu cầu được giáo dục của học
sinh và phải là thế mạnh, tạo được ưu thế khi tham gia xét tuyển theo nguyện vọng của
học sinh vào các trường đại học; đáp ứng với nhu cầu sử dụng kết quả học bạ học cấp
THPT để xét tuyển vào đại học hoặc hoàn thành tốt các bài thi khảo sát năng lực của học
sinh khi tham gia thi tuyển đối với những trường có tổ chức thi đầu vào.
2. Yêu cầu
- Phù hợp với phẩm chất, năng lực, nguyện vọng của học sinh khi học tập.
- Phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, việc sử dụng tối đa thiết
bị dạy học hiện có của nhà trường để tránh sự lãng phí.
- Đảm bảo tính chủ động, hiệu quả trong xây dựng kế hoạch giáo dục năm
học 2022 - 2023
- Tạo được sự linh động hữu hạn khi lãnh đạo nhà trường giải quyết một số vấn đề cơ
bản có liên đến yếu tố con người của quá trình dạy học.
II. Tình hình nhà trường
1. Chỉ tiêu tuyển sinh – số lượng lớp 10 nhập học
Năm học 2022 – 2023 trường đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp gồm 16 lớp, số
lượng bình quân 45 học sinh/lớp, có tổ chức bán trú và có giảng dạy anh văn với người
nước ngoài;
2. Dự kiến số lớp lựa chọn các định hướng
2.1. Cơ sở của sự lựa chọn
Căn cứ trên tình hình chọn lựa ban cơ bản theo các khối thi trong các năm học 2019
– 2020; 2020 – 2021 và hiện nay 2021 – 2022 có nhận định chung:

Khối lựa chọn
2019 – 2020
2020 – 2021
2021 – 2022
Tự nhiên
8 lớp (320 hs)
9 lớp (320 hs)
7 lớp (273 hs)
Xã hội
5 lớp (210 hs)
5 lớp (235 hs)
6 lớp (264 hs)
2.2. Dự kiến số lượng lớp của mỗi các nhóm tổ hợp
+ Học sinh chọn các khối thuộc nhóm định hướng KHTN → Số lượng lớp này tổng
cộng khoảng 10 lớp.
+ Học sinh chọn các thuộc nhóm định hướng KHXH  Số lượng lớp này tổng cộng
khoảng 6 lớp.
3. Tổ chức nhóm tổ hợp môn lựa chọn
Căn cứ theo nội dung hướng dẫn chọn lựa môn học được ban hành theo Thông tư
30/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2016 về quy định số môn học bắt buộc và môn học lựa
chọn theo định hướng năng lực phát triển của cá nhân người học;
Căn cứ trên tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên giảng dạy hiện nay của nhà trường.
Năm học 2022 – 2023 nhà trường tổ chức các nhóm tổ hợp môn lựa chọn
như sau;
3.1. Định hướng nhóm môn KHTN
Môn bắt buộc
Văn, Toán, T.Anh, Cầu lông, Bóng
QPAN,
đá,
Bóng
HĐTNHN, GDĐP chuyền, Bóng rổ

Môn lựa chọn
Lý–Hóa–Sinh – Sử - Tin
Lý–Hóa–Sinh – Địa - Tin
Lý–Hóa–Sinh – KTPL - Tin
Lý–Hóa–Sinh – KTPL – CN (nông)

Số lớp
2
3
2
3

Cụm CĐHT
CĐ toán, lý, hóa
CĐ toán, lý, hóa
CĐ toán, lý, hóa
CĐ toán, lý, hóa

Số lớp
2
2
2

Cụm CĐHT
CĐ Văn, sử, địa

- Môn Công nghệ; Môn Tin học ứng dụng;
3.2. Định hướng nhóm môn KHXH
Môn bắt buộc
Văn, Toán, T.Anh, Cầu lông, Bóng đá,
QPAN,
Bóng chuyền, Bóng rổ
HĐTNHN, GDĐP

Môn lựa chọn
Sử– Địa–KTPL – Lý - Tin
Sử– Địa–KTPL – Hóa – Tin
Sử– Địa–KTPL – Sinh – Tin

- Môn Tin học: Tin học ứng dụng
4. Cân đối thời lượng giảng dạy và nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên
Toàn bộ học sinh khối 11 năm học 2022 – 2023 sẽ học nghề ba bộ môn:
+ Môn tin học: 5 lớp (B3, B4, B5, B6, B7);
+ Môn điện: 6 lớp (B8, B9, B10, B11, B12, B13);
+ Môn nhiếp ảnh: 2 lớp (B1, B2);
Hạn chế (hoặc không) thực hiện phân công TTCM, TPCM làm công tác chủ nhiệm
các lớp
5. Tình hình đội ngũ giáo viên và định hướng điều chỉnh phân công giảng dạy
Stt
Môn, Hoạt động giáo dục
Nhóm
Số lượng GV Số lượng dự kiến
môn
dạy K10 hiện có giảng dạy K10
1 Toán
11
7
2 Ngữ văn
10
7
3 Tiếng Anh
9
7
Bắt
buộc
4 Giáo dục Thể chất
5
3
5 Quốc phòng – An ninh
3
2
6 HĐ trải nghiệm – Hướng nghiệp
0
14

7 Giáo dục địa phương
0
3
8 Vật lí
8
6
Lựa
9 Hoá học
chọn
7
5
KHTN
10 Sinh học
5
3
11 Lịch sử
3
2
Lựa
12 Điạ lí
chọn
3
2
KHXH
13 Giáo dục kiến thức pháp luật
2
2
14 Công nghệ (Công nghiệp)
1
1
Lựa
15 Công nghệ (Trồng trọt)
0
3
chọn
16 Tin học (Khoa học MT)
0
0
Công
nghệ và
17 Tin học (Tin học Ứng dụng)
5
2
nghệ
18 Âm nhạc
0
0
thuật
19 Mĩ Thuật
0
0
6. Đăng ký lựa chọn nhóm môn học và chuyên đề học tập lớp 10 năm học 2022 2023
6.1. Giai đoạn chuẩn bị
Lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 –
2023 tại các trường THCS thuộc địa bàn Quận Bình Tân để phổ biến nội dung thông tin
tuyển sinh 10 năm học 2022 – 2023:
Bằng hệ thống website, Facebook Fanpage, zalo, và tờ thông tin tuyển sinh;
Trong quá trình tuyển sinh: những CMHS có nguyện vọng đăng kí cho con tuyển
sinh vào lớp 10 tại trường THPT Bình Tân sẽ thực hiện việc tư vấn bổ sung tại trường cụ
thể và sâu hơn nội dung và nguyên tắc chọn nhóm môn để tham gia học tập sau khi trúng
tuyển.
6.2. Giai đoạn tư vấn chọn môn chính thức
Nhà trường tổ chức 02 đợt tư vấn việc lựa chọn môn học và chuyên đề
học tập cho HS lớp 10 năm học 2022 – 2023 cụ thể:
Dự kiến ngày thứ bảy 25/6/2022
+ Ngay khi sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm tuyển sinh lớp 10 công lập; lãnh
đạo nhà trường sẽ tiến hành họp CMHS có con em trúng tuyển vào lớp 10 của trường theo
khung giờ được qui định trước để hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn tổ hợp môn học và
chuyên đề học tập.
+ CMHS sẽ tiến hành đăng kí tổ hợp môn lựa chọn trên Google Forms và nộp phiếu
đăng kí (trên Website của nhà trường https://thptbinhtan.hcm.edu.vn) cùng lúc với việc
nộp hồ sơ nhập học.
Lưu ý: Trong đợt tư vấn nhà trường có thực hiện bộ công cụ định hướng nghề
nghiệp làm cơ sở hỗ trợ gợi ý chọn môn học thông qua bộ công cụ trắc nghiệm dựa trên lý
thuyết phân loại nhóm người và định hướng nghề nghiệp của Holland – John Holland Test
code (1919 – 2008);
Trong quá trình thực hiện việc đăng kí nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề
học tập nếu CMHS và học sinh có những vấn đề chưa rõ cần tìm hiểu thêm thông tin thì
liên hệ với lãnh đạo nhà trường để được tư vấn
Ông Đỗ Đình Đoàn – Hiệu trưởng Bà Hà Thanh Xuân – Phó hiệu trưởng -

Bà Đoàn Thị Thu Hoài – Phó hiệu trưởng 7. Tổ chức dạy học các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lớp 10
năm học 2022 - 2023
Nhà trường tổ chức dạy học các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập theo
đăng ký của HS trên nguyên tắc ưu tiên cho học sinh đăng ký trước. Trường hợp
học sinh đăng ký nhiều lần thì lấy kết quả đăng ký sau cùng để xác định thứ tự ưu tiên.
Khi đã đủ số lượng học sinh ở môn học, chuyên đề học tập nào thì những
học sinh còn lại phải đăng ký bổ sung bằng môn học, chuyên đề học tập khác theo
thông báo của nhà trường trên cơ sở phù hợp với số lượng giáo viên hiện có. Đảm
bảo 100% HS phải hoàn thành việc đăng ký.
Trên đây là kế hoạch tổ chức lựa chọn nhóm môn học và chuyên đề học tập cho học
sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023. Ban Giám hiệu đề nghị toàn thể giáo viên giảng dạy
tham gia thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH Sở (đế báo cáo);
- TTCM các tổ (đế thực hiện);
- Lưu VT.
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