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THÔNG BÁO 

VV tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 

 

 

Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ 

thông công lập xét tuyển năm học 2022 – 2023. 

Để chuẩn bị cho việc chọn tổ hợp môn học lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 

và phổ biến một số công việc quan trọng chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường thông báo đến 

toàn thể học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau: 

1/ Tất cả học sinh trúng tuyển (danh sách được đăng tải trên trang web của nhà trường 

tại địa chỉ: http://c3vonguyengiap.daklak.edu.vn/) tập trung về Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

2/ Thời gian: 8h00, ngày 09/8/2022 (sáng thứ 3) 

Lưu ý: Tập trung tại sân trường để nghe phổ biến kế hoạch chung, sau đó tập trung về 

đơn vị lớp (lớp tạm thời, có danh sách và phòng học kèm theo) để được hướng dẫn cụ thể việc 

lựa chọn môn học (xem phụ lục các phương án lựa chọn để nghiên cứu trước). Học sinh mang 

theo bút để lựa chọn phương án. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục: Các phương án lựa chọn môn học 

Căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. 
Nhà trường xây dựng 03 phương án, học sinh chỉ có thể lựa chọn một trong 3 phương án sau: 

Phương án 1: (thiên về khoa học tự nhiên) 
 

Bắt buộc Các môn lựa chọn Ghi chú 
1. Toán 1. Vật lí  
2. Ngữ văn 2. Hoá học  
3. Tiếng Anh 3. Sinh học  
4. Lịch sử 4. Tin học  
5. Giáo dục thể chất (thể dục)   
6. Giáo dục quốc phòng và an ninh   
7. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp   
8. Nội dung giáo dục địa phương   

 
Phương án 2: (thiên về khoa học xã hội) 

 
Bắt buộc Các môn lựa chọn Ghi chú 

1. Toán 1. Địa lí  
2. Ngữ văn 2. Giáo dục kinh tế và pháp luật  
3. Tiếng Anh 3. Tin học  
4. Lịch sử 4. Công nghệ nông nghiệp  
5. Giáo dục thể chất (thể dục)   
6. Giáo dục quốc phòng và an ninh   
7. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp   
8. Nội dung giáo dục địa phương   

 
Phương án 3: Học sinh tự ghi 04 môn lựa chọn trong số 09 môn: Vật lí; Hóa học; Sinh 

học; Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ; Mỹ thuật; Âm nhạc. 
 

Bắt buộc Các môn lựa chọn Ghi chú 
1. Toán   
2. Ngữ văn   
3. Tiếng Anh   
4. Lịch sử   
5. Giáo dục thể chất (thể dục)   
6. Giáo dục quốc phòng và an ninh   
7. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp   
8. Nội dung giáo dục địa phương   

 

 


