
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP TỰ CHỌN 

1. Giới thiệu về đăng ký lớp tự chọn (hãy đọc kỹ để hiểu và chọn) 

Từ năm nay, hs lớp 10 học theo chương trình mới, cụ thể: Phải học 12 môn, trong đó 8 môn bắt buộc và 4 

môn tự chọn cùng với 3 chuyên đề của 3 môn trong 12 môn trên gồm: 

* Phải học 8 môn bắt buộc (gọi tắt là môn chung); Toán,Văn, T Anh, Sử, Thể dục, Quốc phòng, Hoạt 

động hướng nghiệp-trải nghiệm, Giáo dục địa phương. Các môn này tất cả hs đều học như nhau 

* Phải chọn 4 môn trong 9 môn sau (gọi tắt môn tự chọn): Lý, Hóa, Sinh, Địa, Giáo dục K tế & P luật, 

Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. 

* 3 chuyên đề, tức là học nâng cao hơn 3 môn trong 12 môn mà hs vừa chọn ở trên. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhà trường dự kiến định hướng chia 11 lớp của trường thành 4 nhóm lớp như 

sau: 

 Nhóm lớp (gọi tắt là nhóm T) gồm Môn chung + Lý, Hóa, Sinh, Tin + Chuyên đề Toán, 

CĐ Lý, CĐ Hóa 

 Nhóm X: Môn chung + Hóa, Địa, GDKT & PL, Công nghệ + 3 Chuyên đề Toán, Văn, Anh 

 Nhóm TX1:  Môn chung + Sinh, Hóa, GDKT & PL Công nghệ + 3 Chuyên đề Toán, Văn, 

Anh. 

 Nhóm TX2: Môn chung + Lý, Hóa, Địa, Tin + 3 Chuyên đề Toán, Văn, Anh. 

Phụ huynh và hs căn cứ năng lực và sở thích của mình để đăng ký vào 1 trong 4 lớp trên.  

* Nguyên tắc xếp lớp: Mỗi hs được quyền đăng ký ko quá 4 nguyện vọng sắp thứ tự từ 1 đến 4, nguyện 

vọng 1 là nguyện vọng cao nhất, hs ko được vào lớp NV1 thì xếp vào lớp NV2,....  

(Tiêu chuẩn xét các nguyện vọng căn cứ vào tổng điểm xét tuyển và điểm thành phần các môn trong tổ hợp 

lựa chọn) 

* Riêng học sinh muốn học âm nhạc hay mỹ thuật, nhà trường sẽ cho đk sau và mở lớp theo mô hình 

câu lạc bộ. 

2. Thông tin cá nhân 

Họ và tên_______________________________________________, giới tính_________ 

Ngày sinh______/____/______, Số điện thoại :           

3. Đăng ký (mỗi nguyện vọng khoanh tròn 1 nhóm lớp) 

Nguyện vọng 1:  T  X  TX1  TX2 

Nguyện vọng 2:  T  X  TX1  TX2 

Nguyện vọng 3:  T  X  TX1  TX2 

Nguyện vọng 4:  T  X  TX1  TX2 

Hiện nay, nhà trường đã gửi phiếu đăng ký, hs nghiên cứu và điền phiếu sau đó nộp cùng hồ sơ hoặc 

nộp tới trường trước ngày 22/7. 

        Ngày_________tháng 7 năm 2022 

         Ký, ghi lại họ tên 
> HS cần tư vấn nên gọi số: 0985 817 889 (thầy Hưởng), 0986 

020 158 (cô Nhung), 0988 354 606 (cô Thảo) 

> HS nộp bản này tại trường từ  19/7 - 22/7/2022 

Số hồ sơ_______ 


