SỞ GD, KHCN BẠC LIÊU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐỊNH THÀNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 103/TB-THPT ĐT

Định Thành, ngày 08 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhập học năm học 2022 - 2023
Kính gửi: Quý phụ huynh và các em học sinh
Đề chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học 2022 - 2023. Hiệu trưởng Trường
THPT Định Thành thông báo đến quý phụ huynh như sau:
1. Về việc chọn tổ hợp môn tự chọn dành cho học sinh lớp 10.
Học sinh lớp 10 đến Trường THPT Định Thành để chọn tổ hợp môn tự
chọn từ ngày 12/8/2022 đến hết ngày 18/8/2022, suy nghĩ lựa chọn phương án
theo mẫu, học sinh và phụ huynh ký tên xác nhận.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường ngoài các môn học bắt buộc, hoạt
động giáo dục bắt buộc và nội dung giáo dục bắt buộc, học sinh chỉ lựa chọn 01
trong 02 phương án sau:
- Phương án 01: Nhóm Khoa học tự nhiên gồm các môn: Vật lý, Hoá học,
Sinh học, Tin học. Các chuyên đề: Vật lý, Hoá học, Sinh học
- Phương án 02: Nhóm Khoa học xã hội gồm các môn: Địa lý, Giáo dục
kinh tế pháp luật, Tin học, Công nghệ. Các chuyên đề: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2. Đăng ký nhập học:
Từ ngày 12/8/2022 đến hết ngày 18/8/2022, tất cả học sinh khối 10, 11, 12
(kể cả học sinh mới, học sinh lưu ban) phải đến trường đăng ký nhập học năm
học mới 2022 – 2023 và nộp các khoản tiền như sau:
TT

Nội dung thu

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

1

Học phí 9 tháng

315.000

315.000

315.000

2

Bảo hiểm tai nạn

140.000

140.000

140.000

3

Bảo hiểm y tế

563.220

563.220

563.220

4

Sổ liên lạc điện tử

55.000

55.000

55.000

Tổng cộng

Ghi chú

Trường thu hộ cho
Đại lý bảo hiểm

1.073.220 1.073.220 1.073.220

Lưu ý:
- Khi đi đăng ký học sinh xuất trình phiếu tiêm ngừa phòng chống Covid
mũi 3 hoặc 4 , thẻ bảo hiểm y tế. Học sinh không đến đăng ký, nhà trường
không sắp lớp năm học 2022 - 2023.
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- Những trường hợp khó khăn chưa thể nộp tiền được vẫn phải đến trường
đăng ký nhập học và phụ huynh làm đơn gửi Hiệu trưởng xin gia hạn nộp tiền
mới được xếp lớp.
- Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo phụ huynh phải nộp bản sao sổ hộ
nghèo, cận nghèo (có công chứng).
3. Ôn tập kiểm tra chất lượng đầu năm:
- Từ ngày 22/8/2022 đến 31/8/2022.
Trên đây là thông báo về việc đăng ký nhập học và chuẩn bị cho năm học
mới 2022- 2023 của Hiệu trưởng Trường THPT Định Thành. Rất mong quý phụ
huynh và học sinh thực hiện tốt thông báo này.
Nơi nhận:
- Phụ huynh học sinh;
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Niêm yết trên bảng thông tin trường;
- Lưu: Văn phòng.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Quí Tiên
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SỞ GD, KHCN BẠC LIÊU
TRƯỜNG THPT ĐỊNH THÀNH
PHIẾU ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN MÔN HỌC TỰ CHỌN LỚP 10
NĂM HỌC 2022 – 2023
I. THÔNG TIN HỌC SINH
Họ và tên học sinh: ……………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………
Tổng điểm thi vào lớp 10: ………….
II. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ NỘI DUNG BẮT BUỘC (Tất cả học
sinh phải học).
- Bao gồm: (1) Ngữ văn, (2) Toán, (3) Tiếng Anh, (4) Giáo dục thể chất, (5) Giáo
dục quốc phòng và An ninh, (6) Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, (7) Nội dung
giáo dục địa phương, (8) Lịch sử.
III. ĐĂNG KÝ MÔN TỰ CHỌN
Ngoài các môn học bắt buộc, hoạt động giáo dục bắt buộc và nội dung giáo dục bắt
buộc ở phần II. Mỗi học sinh phải lựa chọn thêm 4 môn học. Căn cứ tình hình thực
tế của nhà trường học sinh chỉ lựa chọn 01 trong 02 phương án sau:
TT

1

2

Đăng ký đánh dấu X vào
một trong hai phương án

Phương án tự chọn
Phương án 1: Nhóm Khoa học tự nhiên
- Gồm các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học,
Tin học.
- Các chuyên đề: Vật lý, Hoá học, Sinh học
Phương án 2: Nhóm Khoa học xã hội
- Gồm các môn: Địa lý, Giáo dục kinh tế
pháp luật, Tin học, Công nghệ.
- Các chuyên đề: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Lưu ý: Phương án lựa chọn tổ hợp môn mà học sinh đã lựa chọn ở trên phải
học liên tục từ năm lớp 10 đến lớp 12 và không có thay đổi, nên phải cân nhắc lựa
chọn nguyện vọng của mình.
IV. ĐĂNG KÝ MUA SÁCH GIÁO KHOA (Phần này không bắt buộc, học sinh
có thể đăng ký, học sinh có thể tự mua. Nếu học sinh đăng ký, nhà trường sẽ tổng hợp
gửi Sở GDKHCN đặt mua.
Đăng ký mua sách:
Phụ huynh học sinh

………………………..

Không đăng ký mua sách:
Định Thành ngày 10 thánh 8 năm 2022
Học sinh đăng ký

……………………………..
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