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THÔNG BÁO 

Về việc tập trung học sinh tiêm phòng dịch Covid-19 

chuẩn bị cho việc tổ chức tựu trường năm học 2022-2023 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Trường THPT Nguyễn Du tập trung 

học sinh chuẩn bị cho việc tổ chức tựu trường năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 17/8/2022 (Thứ 4). 

2. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du. 

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TẬP TRUNG 

1. Học sinh lớp 10 đã trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Du năm học 2022-

2023. 

2. Học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2021-2022. 

III. NHIỆM VỤ HỌC SINH TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG 

1. Tiêm phòng dịch Covid-19 

Học sinh tiêm phòng dịch Covid-19 thực hiện đối với học sinh chưa tiêm mũi 3.  

Học sinh mang theo Giấy xác nhận đã tiêm Vắc Xin Covid-19 để nhà trường 

phối hợp với cơ sở y tế trong việc kiểm tra và tổ chức tiêm phòng theo quy định. 

2. Thực hiện việc tổ chức lớp học, chuẩn bị tựu trường năm học 2022-2023 

-. Đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 

Học sinh điều chỉnh việc chọn các môn lựa chọn theo quy định của Thông tư 

13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022; Học sinh đăng ký các môn thể thao tự chọn 

đối với môn học Giáo dục thể chất theo quy định. 

-. Đối với học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2021-2022 

+ Học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 lên lớp 11 năm học 2022-2023 đăng ký 

và nhận lớp mới, đồng thời đăng ký học các môn tự chọn Giáo dục nghề phổ thông. 

+ Học sinh lớp 11 năm học 2021-2022 lên lớp 12 năm học 2022-2023 đăng ký 

và nhận lớp mới, đồng thời đăng ký học các môn tăng cường. 

Trường THPT Nguyễn Du thông báo đến học sinh biết và thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- CB, GV, NV (Thông báo cho HS biết); 

- Đăng trên website trường; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Minh Trung 
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