SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN

HƯỚNG DẪN
HỌC SINH LỚP 10 CHỌN NHÓM LỚP
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT; Căn cứ vào nhu
cầu của học sinh và tình hình thực tế của nhà trường trong những năm gần đây. Nhằm tạo điều
kiện tốt nhất cho học sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng.
Trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân có phương án phân ban cho học sinh như sau:
Học sinh toàn trường đều học Ban cơ bản, theo bộ SGK chuẩn, chia thành 2 Nhóm lớp
1. NHÓM LỚP CƠ BẢN A

 Đối tượng: Học sinh có khả năng học tốt các môn như Toán, Vật lý và Hóa học ... Có
định hướng chọn môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) trong kì thi THPTQG.
 Chương trình: Tăng giờ dạy các bộ môn Toán, Vật lý và Hóa học.
2. NHÓM LỚP CƠ BẢN D

 Đối tượng: Học sinh có khả năng học tốt các môn như Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh ...
Có định hướng chọn môn thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và GDCD) trong
kì thi THPTQG.
 Chương trình: Tăng giờ dạy các bộ môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
LỚP CƠ BẢN D LIÊN KẾT, HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH CHUẨN IELTS QUỐC TẾ

 Đối tượng: Học sinh có khả năng học tốt các môn như Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh;
Có định hướng lấy chứng chỉ IELTS quốc tế; Có dự định phấn đấu tuyển thẳng vào
Đại Học; Có định hướng đi du học nước ngoài ...
 Chương trình: Tăng giờ dạy các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chính khóa và
Tiếng Anh học với Người bản ngữ, học theo chương chuẩn IELTS quốc tế.
Căn cứ vào sức học của học sinh, lựa chọn và nhu cầu của Cha mẹ học sinh và học
sinh, nhà trường sẽ xếp lớp để học sinh phát huy được tối đa năng lực bản thân, đạt kết quả
cao nhất trong học tập.
Trong quá trình học, nếu thấy việc chọn lựa chưa phù hợp thì học sinh có thể chuyển
Nhóm lớp. Việc chuyển Nhóm lớp chỉ được thực hiện 01 lần sau khi kết thúc năm học lớp 10.
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