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TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

 

Cô Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban chuyên môn 

Một nửa chặng đường của năm học 2020 – 2021 của thầy và trò trường Tiểu học, 

THCS và THPT Hồng Đức đã trôi qua. Trong không khí vui tươi chuẩn bị chào đón mùa 

xuân mới, sáng ngày 18/01/2021, nhà trường đã tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2020 

- 2021. 

 

Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ do Đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. 

 

Tiết mục văn nghệ của thầy và trò khối Tiểu học 



 

 

Tham dự buổi lễ, ngoài tập thể sư phạm nhà trường còn có sự hiện diện của bác Lê 

Tiến Dũng – Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh toàn trường, bác Trương Đăng Thanh – Hội 

phó. Qua đó, thấy được sự quan tâm và đồng hành cùng với nhà trường của các bậc cha mẹ 

học sinh trong việc giáo dục các em trong suốt chặng đường của kì học vừa qua. 

 

Trong buổi lễ, NGƯT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát 

biểu để đánh giá những việc đã làm được trong kì học đồng thời đề ra phương hướng phấn 

đấu nhiệm vụ học kì II năm học 2020 – 2021. 



 

NGƯT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ sơ kết 

Trong bài phát biểu của mình, thầy đã nhấn mạnh những thành tích mà tập thể giáo 

viên, học sinh nhà trường đã đạt được trong học kỳ qua. Theo đó, Khối Tiểu học đạt tỉ lệ 

100% học sinh đạt mức hoàn thành trở lên; Khối THCS về học lực: tỉ lệ học sinh giỏi đạt 

22,22%; tỉ lệ học sinh khá đạt 55,56%; Về hạnh kiểm: 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá 

trở lên. Về khối THPT, học lực: từ khá trở lên là 57,16%; hạnh kiểm từ khá trở lên đạt 

94,72%.  

Đó là những kết quả ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của các học sinh, sự tâm huyết và 

nhiệt tình cống hiến của các thầy cô giáo. 

Tiếp theo chương trình, thầy Nguyễn Văn Hải – Trợ lí Chủ tịch trường lên đọc quyết 

định khen thưởng tập thể và những học sinh có thành tích cao trong học kỳ I. 



 

Những học sinh được vinh danh trong buổi lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021 

 

Tập thể các lớp dẫn đầu toàn trường 



 

Những học sinh dẫn đầu khối THPT 

 

Những học sinh có thành tích cao trong kì khảo sát và trải nghiệm khối THPT 



 

Thành viên tích cực của Câu lạc bộ Tiếng Anh 

 

Các lớp dẫn đầu khối Tiểu học 



 

Các em có thành tích tốt nhất khối THCS 

 

Các Đoàn viên tích cực trong phong trào đoàn 

Lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021 khép lại với nhiều tiết mục văn nghệ sôi 

nổi và những dư âm tốt đẹp. Một chặng đường mới lại bắt đầu, thầy và trò trường Tiểu học, 



THCS và THPT Hồng Đức quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra và giành được nhiều thắng 

lợi mới. Một mùa xuân mới đang đến gần xin chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các em 

học sinh một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 


