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THÔNG BÁO 

Phương án phân lớp và xây dựng tổ hợp môn học đối với lớp 10 

Năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT nhiều cấp học ban 

hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ vào Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT ngày 11/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 
2018; 

Căn cứ công văn số 171/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 26/01/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 
10 THPT năm học 2022-2023; 

Trường THPT Bình Phú xây dựng phương án phân lớp và xây dựng tổ hợp 
môn học đối với lớp 10 năm học 2022-2023 của trường như sau: 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

1. Nội dung giáo dục  

1.1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:  

Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Lịch sử bắt buộc (52 tiết), Giáo dục thể chất; 

Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung 

giáo dục của địa phương.  

1.2. Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:  

– Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.  

– Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học.  

– Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, 

Mĩ thuật).   

  Học sinh lựa chọn 4 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít 

nhất 1 môn học.  

1.3. Các chuyên đề học tập:  
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Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ 

thông, nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức 

và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, 

đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. 

Mỗi môn học Ngữ văn, Toán , Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề 

học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu 

phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết 

hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 

35 tiết/năm học. 

1.4. Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số , Ngoại ngữ 2.  

2. Thời lượng giáo dục  

Mỗi ngày học 1 buổi chính khóa, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi 

tiết học 45 phút. Các môn: Tin học, Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an 

ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và các môn chuyên chuyên đề bố trí 

học trái buổi.  

Nội dung giáo dục 
Số tiết/năm 

học/lớp 

Môn học bắt buộc (6) 

Ngữ văn  105 

Toán  105 

Tiếng Anh  105 

Lịch sử 52 

Giáo dục thể chất 70 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 35 

Môn học lựa chọn (3 nhóm) 

Nhóm môn khoa học  

xã hội (3 môn) 

Lịch sử 70 

Địa lí 70 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 

Nhóm môn khoa học  

tự nhiên (3 môn) 

Vật lí 70 

Hoá học 70 

Sinh học 70 

Nhóm môn công nghệ  

và nghệ thuật (4 môn) 

Công nghệ 70 

Tin học 70 
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Nội dung giáo dục 
Số tiết/năm 

học/lớp 

Âm nhạc 70 

Mĩ thuật 70 

Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105 

Hoạt động GD bắt buộc  Hoạt động trải nghiệm, HN  105 

Nội dung GD bắt buộc của địa phương  35 

Môn học tự chọn 

Tiếng dân tộc thiểu số  105 

Ngoại ngữ 2 105 

Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)  907 

Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)  29 

 II. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP MÔN HỌC 

 Căn cứ vào Chương trình GDPT 2018, tình hình đội ngũ, tình hình CSVC và 
dự kiến chỉ tiêu chuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, nhà trường xây dựng 
tổ hợp môn học của lớp 10 như sau: 

 - Số lớp 10 biên chế chính thức: 12 lớp (học các môn bắt buộc) 

 - Trong 12 lớp trên dự kiến sẽ cho học sinh đăng ký học 4 môn lựa chọn 

theo 1 trong 4 tổ hợp sau (mỗi học sinh được lựa chọn 2 tổ hợp xem như là nguyện 
vọng 1 và 2, nhà trường sẽ căn cứ 1 trong 2 nguyện vọng này và số lượng học sinh 
chọn cùng nguyện vọng để xác định tổ hợp học sinh sẽ học và xếp lớp): 

+ Tổ hợp 1 (Lớp A): Học sinh phải học 2 môn Vật lý, Hóa học và thêm 2 

môn GD KT&PL và Tin học (các môn học chuyên đề định hướng theo khối A: 
Toán – Lý - Hóa). 

+ Tổ hợp 2 (Lớp B): Học sinh phải học 2 môn Hóa học, Sinh học và thêm 2 

môn Địa lý và Công nghệ (các môn học chuyên đề định hướng theo khối B: Toán 
– Hóa - Sinh). 

+ Tổ hợp 3 (Lớp C): Học sinh phải học 2 môn Lịch sử (nâng cao), Địa lý, 

và thêm 2 môn Vật lý và Tin học (các môn học chuyên đề định hướng theo khối 
C: Văn – Sử - Địa). 

+ Tổ hợp 4 (Lớp D): Học sinh phải học 2 môn Địa lý, GD KT&PL và thêm 

2 môn Hóa học và Tin học (các môn học chuyên đề định hướng theo khối D: Toán 
– Văn – Tiếng Anh). 

 - Không thực hiện dạy môn tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2). 

* Ghi chú: Những tổ hợp môn nêu trên, nếu tổ hợp nào số lượng học sinh 

chọn học dưới 30 em thì nhà trường sẽ căn cứ vào 2 nguyện vọng các em đăng ký 
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để các cân đối sĩ số lớp chọn lựa tổ hợp phù hợp với nguyện vọng học sinh và điều 
kiện thực tế của nhà trường. 

III. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH PHÂN LỚP THEO 

PHƯƠNG ÁN. 

STT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

1 Học sinh trúng tuyển đăng ký nhập học. 18/7/2022 đến 25/7/2022 

2 

Sinh hoạt tất cả các học sinh đã đăng ký 

nhập học, tư vấn việc chọn tổ hợp môn học 

phù hợp với điều kiện nhà trường và cho các 
em chọn tổ hợp. 

25/7/2022 đến 01/8/2022 

3 Nộp bản đăng ký tổ hợp môn học 01/8/2022 

4 Công bố danh sách phân lớp chính thức 15/8/2022 

Tùy theo kế hoạch năm học 2022-2023 của Sở GDĐT mà thời gian có thể sẽ 

sẽ thay đổi cho phù hợp và Ban Giám hiệu sẽ thông báo rộng rãi trên Trang thông 
tin điện tử của trường. 

Trên đây là Phương án phân lớp và xây dựng tổ hợp môn học đối với lớp 10 

năm học 2022-2023 của trường THPT Bình Phú./. 

 

Nơi nhận: 
 - Sở GDĐT (báo cáo); 
 - UBND TP. TDM (báo cáo); 
 - Phòng GDĐT TP.TDM; 
 - BGH, TTCM; 

 - Trưởng Ban ĐDCMHS; 
 - Niêm yết; 
 - Lưu: VT. 

 

 


