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KẾ HOẠCH
Tổ chức lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập
cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự
Năm học 2022–2023
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông 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 của đơn vị;
Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch tổ chức lựa
chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh lớp 10 Trường Trung họp phổ thông Ngô
Gia Tự 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn phải là thế mạnh, tạo được sở trường cho học
sinh khi tham gia thi hoặc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; đáp ứng với nhu cầu
sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học, cao đẳng hoặc
hoàn thành tốt các bài thi đầu vào 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
II. Tổ hợp môn học
1. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023
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Năm học 2022 – 2023 trường đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp gồm 15 lớp, với số
lượng là 675 học sinh.
Trong đó, số lớp học theo định hướng nhóm khoa học tự nhiên là 06 lớp; số lớp học
theo định hướng nhóm khoa học xã hội là 09 lớp.
2. Số lượng lớp ứng với các tổ hợp môn theo định hướng nhóm khoa học tự
nhiên và nhóm khoa học xã hội
Tổ hợp môn học được định hướng theo 02 nhóm: khoa học tự nhiên và khoa học xã
hội. Số lượng lớp dự kiến tuyển sinh theo các tổ hợp môn như sau:
Định hướng nhóm khoa học tự nhiên
Môn bắt buộc

Môn lựa chọn

Số lớp

Cụm CĐHT

1. Ngữ văn

Lí – Hóa – Sinh - Sử - Tin

1

CĐ Toán + 2

2. Toán,

Lí – Hóa – Sinh – Địa - Tin

1

CĐ trong số các

Lí – Hóa – Sinh - Sử - CN

1

5. HĐ TNHN

Lí – Hóa – Sinh – Địa - CN

1

6. Nội dung GDĐP

Lí – Hóa – Sinh - KTPL - Tin

1

Lí – Hóa – Sinh - KTPL – CN

1

3. Tiếng Anh
4. QP – AN

7. GDTD (bóng đá, bóng

môn lựa chọn

rổ, bóng chuyền, cầu
lông)
- Môn CN: Công nghệ trồng trọt; Môn Tin học: Tin học ứng dụng
Định hướng nhóm môn KHXH
Môn bắt buộc

Môn lựa chọn

Số lớp

Cụm CĐHT

1. Ngữ văn

Sử – Địa – KTPL – Lý – Tin

2

CĐ Ngữ văn +

2. Toán,

Sử – Địa – KTPL – Hóa – Tin

2

2 CĐ trong số

Sử – Địa – KTPL – Sinh – Tin

2

5. HĐ TNHN

Sử – Địa – KTPL – Lý – CN

1

6. Nội dung GDĐP

Sử – Địa – KTPL – Hóa – CN

1

Sử – Địa – KTPL – Sinh – CN

1

3. Tiếng Anh
4. QP – AN

7. GDTD (bóng đá, bóng

các

rổ, bóng chuyền, cầu
lông)
- Môn CN: Công nghệ trồng trọt; Môn Tin học: Tin học ứng dụng
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chọn

môn

lựa

III. Đăng ký lựa chọn tổ hợp môn và chuyên đề học tập lớp 10 năm học 2022 2023
1. Chuẩn bị
- Lãnh đạo nhà trường triển khai đến cho giáo viên, nhân viên về định hướng tuyển
sinh lớp 10 của nhà trường. Thời gian 14g00, ngày 9 tháng 4 năm 2022.
- Lấy ý kiến đóng góp của tập thể nhà trường. Xây dựng thành kế hoạch hoàn chỉnh
và phổ biến cho toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thông qua các kênh:
+ Website của nhà trường: https://thptngogiatu.hcm.edu.vn
+ Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh: Trong kì họp cuối của năm học.
+ Dán trên bảng tin nhà trường.
2. Tư vấn chọn môn chính thức
Nhà trường tổ chức tư vấn việc lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh
lớp 10 năm học 2022 – 2023 cụ thể:
- Thời gian dự kiến: 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 cha mẹ học sinh 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.
- Cha mẹ học sinh sẽ tiến hành đăng kí tổ hợp môn lựa chọn trên Google Forms và
nộp phiếu đăng kí (trên Website của nhà trường https://thptngogiatu.hcm.edu.vn) cùng lúc
với việc nộp hồ sơ nhập học.
- Trong quá trình thực hiện việc đăng kí nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề
học tập nếu cha mẹ học sinh 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 Hà Thanh An

–Hiệu trưởng

– Số điện thoại: 0909222961

Ông Dương Tiến Hùng

– Phó hiệu trưởng

– Số điện thoại: 0913854453.

Bà Lê Trần Thảo Trang – Phó hiệu trưởng

– Số điện thoại: 0907991882.

IV. 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
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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 tổ hợp môn học và chuyên đề học tập cho học
sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023. Ban lãnh đạo đề nghị toàn thể giáo viên giảng dạy tham
gia thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH Sở (để báo cáo);
- TTCM các tổ (để thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Hà Thanh An
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