
SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh Phúc 

 

Đăk Song, ngày 05 tháng 8 năm2022 

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÝ CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Đăk Song  

Họ tên học sinh:.......................................................................  

Ngày sinh:............................Nơi sinh: ..............................Giới tính:…………  

Số Căn cước công dân: ....................................................................................... 

 Họ tên cha: ..........................................................Số điện thoại: ................................. 

Họ tên mẹ:..........................................................Số điện thoại: ................................. 

Trường THCS học năm lớp 9: ………………………………………………  

Điểm trung bình cả năm lớp 9 năm học 2021 – 2022 ……………………......  

Điểm trung bình các môn lớp 9:Vật lý: ….Hóa học:…. Sinh học:……  Địa lý:…… 

Chương trình GDPT 2018 cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 ngoài 06 môn 

học và 02 hoạt động giáo dục bắt buộc (Văn, Toán, Anh, Giáo dục thể chất, Quốc phòng 

An ninh, Lịch sử, Trải nghiệm-Hướng nghiệp và Giáo dục Địa phương), mỗi học sinh 

phải tự chọn thêm 04 môn học. Dựa vào nguồn lực con người và CSVC cùng chiến lược 

phát triển của nhà trường, Trường THPT Đăk Song dự kiến xây dựng 03 tổ hợp môn học 

cụ thể như sau: 

- Nhóm 1: Các môn bắt buộc; Các môn tự chọn (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học)  

- Nhóm 2: Các môn bắt buộc; Các môn tự chọn (Địa lí; KT&PL, Hóa học, Tin học) 

- Nhóm 3: Các môn bắt buộc; Các môn tự chọn (Địa lí; KT&PL, Vật lý, Tin học) 

Trong 03 nhóm tổ hợp trên học sinh có nguyện vọng học tổ hợp nào thì đánh 

số vào ô tương ứng của nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. 

 

Xác nhận của phụ huynh học sinh 

(ký và ghi rõ họ tên ) 

Học sinh đăng ký 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


