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TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày

tháng 8 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 THEO TỔ HỢP MÔN HỌC LỰA CHỌN
NĂM HỌC 2022 – 2023
Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với
cấp THPT, đây cũng là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Nội dung giáo dục giai đoạn này bao gồm 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra, còn
có 03 cụm chuyên đề học tập của 03 môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa 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 của học sinh.
Để có căn cứ chia lớp phù hợp với nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh sau khi tốt
nghiệp THPT, Trường Quốc Học Quy Nhơn mong muốn các bậc cha mẹ và các em học sinh đã trúng tuyển
vào lớp 10 năm học 2022-2023 căn cứ vào năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của bản thân
để có quyết định lựa chọn các tổ hợp môn học theo cơ cấu lớp mà nhà trường đã xây dựng dựa trên nguồn
nhân lực và CSVC hiện có.
Học sinh sau khi đã đăng ký theo nguyện vọng sẽ không được đổi lại. Đề nghị các em học sinh điền
thông tin theo mẫu sau để BGH có căn cứ chia lớp cho phù hợp.
A. LÝ LỊCH CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ......................................................................... 2. Giới tính (Nam/Nữ): ...........................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... 4. Dân tộc: ..............................................................
5. Nơi sinh (viết giống giấy khai sinh): ............................... ................................................................................
6. Chỗ ở hiện tại:.................................................................. ................................................................................
7. Họ tên cha: ....................................................................... 8. Số điện thoại:......................................................
9. Nghề nghiệp của cha:....................................................... ................................................................................
10. Họ tên mẹ:...................................................................... 11. Số điện thoại:....................................................
12. Nghề nghiệp của mẹ: ..................................................... ................................................................................
13. Các thành tích tiêu biểu khi học ở THCS (Thành tích HSG; Năng khiếu TDTT, Văn nghệ,...):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
14. Số báo danh khi tham gia thi tuyển sinh vào 10 (năm học 2022-2023):…………………………
B. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH
Theo CT GDPT 2018, ngoài 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng
Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Hoạt động Trải nghiệm-Hướng nghiệp
và Giáo dục Địa phương), mỗi học sinh phải lựa chọn 04 môn học và 03 cụm chuyên đề học tập. Nhà trường
đã xây dựng các phương án phân tổ hợp môn học cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:

- Tổ hợp 1: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Vật lí, Hóa học, Địa lí và Tin học); và các cụm
chuyên đề học tập của 03 môn (Toán, Vật lí, Hóa học).
- Tổ hợp 2: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Vật lí, Hóa học, GD KT&PL và Tin học); và
các cụm chuyên đề học tập của 03 môn (Toán, Vật lí, Tin học).
- Tổ hợp 3: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Hóa học, Sinh học, GD KT&PL và Tin học);
và các cụm chuyên đề học tập của 03 môn (Toán; Hóa học, Sinh học).
- Tổ hợp 4: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Địa lí, GD KT&PL, Vật lí và Tin học); và các
cụm chuyên đề học tập của 03 môn (Toán; Ngữ văn, Địa lí).
- Tổ hợp 5: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Địa lí, GD KT&PL, Hóa học và Tin học); và
các cụm chuyên đề học tập của 03 môn (Toán; Ngữ văn, Tin học).
- Tổ hợp 6: Gồm 08 môn bắt buộc; 04 môn lựa chọn (Địa lí, GD KT&PL, Sinh học và Công nghệ);
và các cụm chuyên đề học tập của 03 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).
Sau khi nghiên cứu các phương án phân tổ hợp môn học lựa chọn, em mong muốn được học lớp 10
tại Trường theo thứ tự nguyện vọng như sau: (HS được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng bằng cách đánh dấu
“X” vào các ô tương ứng):
Nguyện vọng

Tổ hợp 1

Tổ hợp 2

Tổ hợp 3

Tổ hợp 4

Tổ hợp 5

Tổ hợp 6

Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nhà trường sẽ căn cứ vào thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đăng ký để xếp lớp. Trường hợp số học sinh
đăng ký nguyện vọng 1 vượt số lớp dự kiến hoặc không đủ số học sinh/lớp, thì trường sẽ căn cứ vào kết uả
thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 để xếp lớp cho học sinh.
C. CÁC NGUYỆN VỌNG, ĐỀ XUẤT KHÁC CỦA HỌC SINH
Ngoài các môn học và chủ đề học tập theo định hướng của nhà trường, khi học tại trường Quốc Học
Quy Nhơn, em có nguyện vọng được học tập thêm môn học hoặc hoạt động giáo dục nào khác (Tiếng Pháp,
Tiếng Anh với người nước ngoài, học IELST; Âm nhạc, Võ thuật,...)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Những mong muốn của học sinh đối với Nhà trường để các em có môi trường học tập tốt nhất khi
được vào học tại trường Quốc Học Quy Nhơn là gì?

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA CHA/MẸ HỌC SINH
(ký và ghi rõ họ tên)

HỌC SINH
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Học sinh nộp lại Phiếu đăng ký này cho Phòng Giáo vụ của trường trước ngày 06/8/2022.

