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THÔNG BÁO 

V/v xếp lớp theo tổ hợp môn học tự chọn và chuyên đề  

dành cho học sinh khối 10 - năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

GDĐT ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ- UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ, v/v ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Thực hành Sư phạm; 

Trường THPT Thực hành Sư phạm đã ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2022-2023, trong đó có thông tin về 03 nhóm tổ hợp tự chọn và chuyên đề học 

tập để quý phụ huynh và học sinh lựa chọn, đăng ký. Cụ thể như sau: 

+ Nhóm 1 (học sinh có thể dự xét tuyển đại học các khối: A, A1, D) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học tự chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Lịch sử 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng 

nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Vật lý 

Hóa học 

Công nghệ 

Tin học 

 

- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 

02/36 

 

+ Nhóm 2: (học sinh có thể dự xét tuyển đại học các khối: B, D) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học tự chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Lịch sử 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Hóa học 

Sinh học 

Địa lí 

Tin học 

- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 02/36 

 



+ Nhóm 3: (học sinh có thể dự xét tuyển đại học các khối: D, C, A1) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học tự chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Lịch sử 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Địa lí 

Giáo dục KT&PL 

Vật lý 

Tin học  

- Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Dự kiến số lớp/sĩ số: 02/36 

 Trên thực tế, số lượng học sinh đăng ký vào các nhóm như sau:  

         nhóm 1: 112;              nhóm 2:  68;                nhóm 3: 54  

 Kết quả đăng ký như thế đã tạo ra không ít khó khăn cho việc xếp lớp. Vì 

trong điều kiện hiện nay (phòng ốc, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên,…), nhà trường chỉ 

có thể sắp xếp học sinh vào 06 lớp (mỗi nhóm 02 lớp). 

 Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhà trường đã điều tiết sĩ số các lớp theo 

phương án linh hoạt như sau (có phát sinh thêm nhóm 4): 

  + Nhóm 1: 02 lớp x 42hs/lớp = 84hs (còn dư ra 28 học sinh) 

   + Nhóm 2: 02 lớp x 34hs/lớp = 68hs (bằng số lượng đăng ký) 

  + Nhóm 3: 01 lớp x 40hs = 40hs  (còn dư ra 14 học sinh) 

   + Nhóm 4: 01 lớp x 42hs (gồm 28hs nhóm 01+14hs nhóm 03) 

 Tổ hợp môn học và Chuyên đề của nhóm 4 sẽ dành cho những học sinh dự 

định tham gia xét tuyển đại học theo các khối: A, A1, D, C  (phù hợp với nguyện vọng 

của học sinh cả nhóm 01 và nhóm 03). Nội dung chương trình học của nhóm 4 có thay 

đổi so với nhóm 01 và nhóm 03, nhưng không ảnh hưởng đến định hướng khối xét tuyển 

đại học của học sinh (như nguyện vọng đã đăng ký). Cụ thể như sau: 

+ Nhóm 4: (học sinh có thể dự xét tuyển đại học khối A, A1, D, C) 

Môn học và HĐGD bắt buộc Môn học tự chọn Chuyên đề học tập 

- Ngữ văn 

- Toán 

- Ngoại ngữ 1 

- Lịch sử 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục QP&AN 

- HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

Vật lý 

Hóa học 

Địa lí 

Tin học 

 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

- số lớp/sĩ số: 01/42 

 Lưu ý:  

Việc điều tiết số lượng học sinh ở nhóm 1, nhóm 3 sao cho phù hợp với dự 

kiến số lớp (mỗi nhóm 02 lớp) dựa trên những căn cứ sau đây: nguyện vọng đã đăng ký, 

điểm thi môn Toán, môn Ngoại ngữ và tổng điểm thi. 

 



 

           Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 ở khối lớp 10. Do vậy, mọi việc còn hết sức mới mẻ, chưa có tiền lệ. 

Trong điều kiện, tình hình cụ thể, nhà trường cố gắng linh hoạt xử lý các tình huống mới 

nảy sinh theo hướng vừa đảm bảo tối đa quyền lợi của học sinh vừa phải tuân thủ những 

quy định chung. Kính mong quý phụ huynh và các em học sinh đồng thuận với chủ 

trương, kế hoạch định biên các lớp theo tinh thần thông báo này để nhà trường sớm ổn 

định và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

 

  

  

 

 

 

Nơi nhận: 

- PHHS, HS 

- CB, GV, NV trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Minh 
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