THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2022 – 2023

1. TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường THPT Bùi Thị Xuân mới xây dựng thêm một dãy phòng học mới khang trang,
sạch đẹp với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học.
Các dãy phòng học cũ cũng đã được sơn mới và thay thế các thiết bị. Hệ thống phòng học
sạch sẽ, thoáng mát, được trang bị đầy đủ máy chiếu, máy lạnh,…
2. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ
Thầy cô trường THPT Bùi Thị Xuân có chuyên môn giỏi, có tinh thần trách nhiệm và
yêu thương học sinh.
Nhà trường hiện có 101 giáo viên biên chế, trong đó có 33 thầy cô có trình độ thạc sĩ.
3. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023
- 15 lớp thường: 675 học sinh
- 2 lớp tích hợp: 70 học sinh
Các tổ hợp môn dự kiến:
Ngoài 7 môn bắt buộc (Toán, Văn, Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và
An ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và Nội dung Giáo dục địa phương), học
sinh có thể chọn các tổ hợp môn để học tại trường THPT Bùi Thị Xuân:
Nhóm 1: Nhóm khối A (Toán – Vật lí – Hóa học), dự kiến 3 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối A, học sinh sẽ lựa chọn thêm 1 trong các tổ hợp sau:
- Lịch sử, Công nghệ, Tin học;
- Địa lí, Công nghệ, Tin học;
- Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học.
Nhóm 2: Nhóm khối A1 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh), dự kiến 4 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối A1, học sinh sẽ lựa chọn thêm 1 trong các tổ hợp sau:
- Hóa học, Lịch sử, Công nghệ, Tin học;

- Hóa học, Địa lí, Công nghệ, Tin học;
- Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học;
- Sinh học, Tin học, Mĩ thuật.
Nhóm 3: Nhóm khối A2 (Toán – Hóa học – Tiếng Anh), dự kiến 1 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối A2, học sinh sẽ học thêm các môn: Sinh học, Giáo dục
Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học.
Nhóm 4: Nhóm khối B (Toán – Hóa học – Sinh học), dự kiến 3 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối B, học sinh sẽ học thêm các môn:
- Lịch sử, Công nghệ, Tin học;
- Địa lí, Công nghệ, Tin học;
- Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Tin học;
Nhóm 5: Nhóm khối D (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh), dự kiến 3 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối D, học sinh sẽ học thêm các môn:
- Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tin học;
- Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học;
- Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ.
Nhóm 6: Nhóm khối C (Ngữ văn – Lịch sử – Địa lí): dự kiến 1 lớp
Ngoài 3 môn trong nhóm khối C, học sinh sẽ học thêm các môn: Vật lí, Tin học,
Âm nhạc.
Ghi chú về điều kiện mở lớp: lớp học chỉ được mở nếu có số lượng học sinh đăng kí trên
30 học sinh.
4. HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HS được học thể dục tự chọn các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông.
5. DẠY HỌC BUỔI HAI
Việc dạy học 2 buổi/ngày ở trường THPT Bùi Thị Xuân nhằm thực hiện mục tiêu giáo
dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và
xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực
hiện đổi mới dạy học, dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo định hướng phát triển
năng lực, dạy học ứng dụng giáo dục STEM, học sinh nghiên cứu khoa học….

6. HOẠT ĐỘNG CÁC CÂU LẠC BỘ
Bên cạnh chương trình đào tạo chính khóa, nhà trường cũng rất quan tâm đến các hoạt
động ngoại khóa để học sinh được phát triển một cách toàn diện văn - thể - mỹ. Nhà trường
tổ chức nhiều CLB hoạt động hiệu quả và thu hút đông đảo học sinh tham gia như CLB
Kỹ năng xung kích Kiến vàng, CLB Sắc màu, CLB Báo chí và Truyền thông, CLB Tiếng
Anh, CLB Nhiếp ảnh và Đồ họa, CLB Mỹ thuật , CLB Khoa học kỹ thuật, CLB Văn hóa
Quốc tế, Medio Club (CLB về môi trường), …. Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên
tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh ở bên ngoài nhà trường, qua đó giúp các em
trải nghiệm, nắm bắt thực tiễn và biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.
7. TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH GIÁO VIÊN VIỆT NAM VÀ GIÁO VIÊN NƯỚC
NGOÀI
Học sinh được học với giáo viên nước ngoài về kỹ năng nghe - nói và học với giáo viên
Việt Nam học về kỹ năng đọc - viết.
Trường THPT Bùi Thị Xuân phối hợp với Hội đồng Anh British Council tổ chức các hoạt
động và thi IELTS cho học sinh ngay tại trường Bùi Thị Xuân.
8. TỰ CHỌN NGOẠI NGỮ 2 (CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG)
Với tầm nhìn tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế và học tập, nghiên cứu khoa học.
Tại trường THPT Bùi Thị Xuân, ngoài tiếng Anh, HS còn được học thêm ngoại ngữ khác,
để có thể tự tin trong giao tiếp, tăng cơ hội việc làm tốt, nhà trường tổ chức dạy Ngoại ngữ
2 cho học sinh.
HS sẽ được học 1 trong các ngoại ngữ Đức, Hàn, Nhật, Trung, Pháp hoặc học Toán và
Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.
9. CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ MOS
MOS là chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế, được công nhận trên 165 nước trên thế giới,
chứng chỉ do Microsoft cấp, có giá trị vô thời hạn.
- HS khối 10 sẽ được học và thi lấy chứng chỉ Word;
- HS khối 11 sẽ được học và thi lấy chứng chỉ Excel;
- HS khối 12 sẽ được học và thi lấy chứng chỉ Power Point.

10.TỔ CHỨC BÁN TRÚ
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh học 2 buổi tại trường, nhà trường tổ chức phục vụ
bán trú cho các em học sinh có nhu cầu. Các phòng bán trú được vệ sinh sạch sẽ hàng
ngày, trước và sau mỗi khi học sinh nghỉ bán trú. Có phòng máy lạnh và phòng quạt theo
đăng kí của học sinh.
Học sinh ở bán trú không bắt buộc đăng kí ăn trưa tại căn tin, học sinh có thể ăn tại căn
tin hoặc mang cơm theo.
HIỆU TRƯỞNG

