THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LỚP HỌC CHUYÊN SÂU
Năm học 2022 – 2023
Để các em có định hướng và chuẩn bị tốt cho việc học lớp chuyên sâu trong năm học 2022 –
2023, nhà trường thông báo đến học sinh một số quy định mới trong việc xếp lớp chuyên sâu như
sau:
Biên chế lớp chuyên sâu:
- Khối 12: 02 lớp (01 lớp tự nhiên, 01 lớp xã hội)
- Khối 11: 02 lớp (01 lớp tăng cường Toán, Văn, Anh, 01 lớp tăng cường Toán, Lý, Hóa)
- Tối đa 45 học sinh/lớp
- Thời lượng và số tiết các môn học của lớp chuyên sâu giống như các lớp thường.
- Trong số tiết quy định đó, học sinh sẽ được học tích hợp các chuyên đề nâng cao đáp ứng
yêu cầu nâng cao của đề thi tốt nghiệp THPT định hướng xét tuyển Đại học, cũng như kiến thức
tổng quát của đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM.
- Học phí như các lớp thường, không tính tiết chuyên đề nâng cao.
- Định hướng: Nguồn cho học sinh các đội tuyển; hướng đến mô hình lớp chất lượng cao,
học nâng cao các môn học để nâng cao tỉ lệ đậu ĐH của nhà trường; học sinh đáp ứng được kiến
thức tổng quát nhiều môn của đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM.
- Khối 12: Trong năm học, sau 1 học kỳ sẽ khảo sát để tuyển chọn lại, những học sinh
không đủ điều kiện (bên dưới) sẽ chuyển ra lớp thường.
- Khối 11: Năm học sau tiếp tục khảo sát và tuyển chọn lại.
Điều kiện: Học sinh đáp ứng các điều kiện sau:
- Điểm TB các môn học cuối năm học trước:
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11

Ban

Toán

Văn, Tiếng Anh

Lý, Hóa, Sinh
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Lớp tăng cường
10

Toán, Văn, Anh
Lớp tăng cường
Toán, Lý, Hóa

Đăng ký dự thi: Theo đường dẫn trực tuyến trên trang Web trường.

