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THÔNG BÁO
Phương án các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề lựa chọn
Năm học 2022-2023
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GD&ĐT về
việc sửa đổi, bổ sung một số nội dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban
hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Lịch Hội Thượng xây dựng
phương án tổ hợp môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập triển khai trong năm học
2022– 2023 cụ thể như sau:
1. Môn học bắt buộc: Gồm 8 môn bắt buộc như sau:
1. Toán
2. Ngữ văn
3. Tiếng Anh
4. Lịch sử
5. Giáo dục thể chất
6. Giáo dục quốc phòng và an ninh
7. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
8. Giáo dục địa phương
2. Tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề: gồm 4 môn lựa chọn và 3
cụm chuyên đề (học sinh chọn 1 trong 4 nhóm tổ hợp dưới đây), cụ thể như sau:
TT

Ký
hiệu
tổ
hợp

1

TN1

Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin học

Toán, Lí, Hóa

2

2

TN2

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học

Toán, Hóa, Sinh

1

3

TN3

Vật lí, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ

Toán, Văn, Lí

1

4

XH

Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ, Tin học Văn, Sử, Địa

Các môn lựa chọn (4 môn)

Các cụm chuyên
đề học tập (3
môn)

Số
lớp
dự
kiến

4

Trên đây là phương án các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa
chọn nhà trường triển khai trong năm học 2022-2023 dành cho học sinh lớp 10./.

2
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- Phòng GDTrH (Sở GDĐT)
- Tập thể CB,GV,NV trường;
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