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THÔNG BÁO 

Các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lớp 10 năm học 2022-2023 

 

Căn cứ kết quả đăng ký nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập của học 

sinh vào ngày 17/8/2022,  trường THPT Nguyễn Trường Tộ thông báo đến toàn thể Quý 

phụ huynh và học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 (kể cả những học sinh ở lại lớp) nhóm 

môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập theo từng lớp cụ thể như sau: 

Lớp Môn học lựa chọn Cụm chuyên đề học tập Ghi chú 

10A1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học 

Toán, Vật lí, Hóa học 

(A00) 

Nhóm 1 

10A2 và 10A3 Địa lí, Vật lí, Tin học, CN 

(Thiết kế)  

Ngữ văn, Vật lí, Địa lí 

(C09) 

Nhóm 2 

10A4 và 10A5 Địa lí, Hóa học, GDKTPL, CN 

(trồng trọt) 

Toán, Hóa học, Địa lí 

(A05) 

Nhóm 3 

10A6 và 10A7 Địa lí, Sinh học, GDKTPL, CN 

(trồng trọt) 

Ngữ văn, Sinh học, Lịch 

sử (C12) 

Nhóm 4 

 

Lưu ý:  

- Học sinh xem mình học ở lớp nào (có danh sách lớp gửi kèm) để chuẩn bị sách giáo 

khoa ứng với những môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập của lớp mình theo quy 

định ở trên. 

- Ngoài việc chuẩn bị sách giáo khoa của những môn học lựa chọn và cụm chuyên đề 

học tập ở trên, mỗi học sinh phải chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt 

động giáo dục bắt buộc là: Toán; Ngữ văn; Tiếng anh, Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo 

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

địa phương. 

- Tất cả các loại sách giáo khoa mà học sinh sử dụng phải nằm trong danh mục sách 

giáo khoa của nhà trường quy định (có danh mục SGK gửi kèm) theo Quyết định số 

1360/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-

2023 trên địa bàn tỉnh. 

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xin trân trọng thông báo! 



Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT Đắk Lắk (b/c); 

- Phụ huynh, học sinh (t/h); 

- CB-GV-NV; 

- Lưu: VT.              

 

 

 

 

 


