
TỔNG KẾT NĂM HỌC “ĐẶC BIỆT” 

Năm học 2020 - 2021 

 

Phạm Thị Huyền – Trưởng BCM 

 

Năm học 2020 – 2021 đã khép lại, học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung 

cũng như học sinh của trường Hồng Đức nói riêng phải tạm dừng đến trường nhiều lần 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức cũng 

như nhiều địa phương khác trong cả nước chưa kịp tổ chức lễ tổng kết trực tiếp tại trường 

như mọi năm mà phải tổ chức Lễ tổng kết thông qua hình thức trực tuyến.  

 Một năm học đầy biến động khi mà học sinh đã phải 2 lần tạm dừng đến trường 

vào tháng 2 và tháng 5. Nhà trường đã nhanh chóng triển khai kế hoạch dạy và học trực 

tuyến và lần đầu tiên, tổ chức kiểm tra học kì II theo hình thức trực tuyến trên cả 3 cấp. 

Kỳ kiểm tra diễn ra thành công, được nhà cung cấp OLM đánh giá cao, được phụ huynh 

ghi nhận. Để có được thành công đó, rất nhiều thầy cô đã phải vất vả, không biết bao 

nhiêu cuộc họp đã được triển khai và có những cuộc họp đến 23 giờ đêm nhưng các thầy 

cô không quản ngại, với hi vọng bù đắp những thiệt thòi cho các em do đại dịch. Với 

phương châm “Có thể dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.  

 

Hình ảnh họp trực tuyến trong công tác tổ chức kiểm tra trực tuyến 



 

Chia sẻ của nhà sản xuất nền tảng học trực tuyến OLM dành cho nhà trường 

 

Cô và trò rất nghiêm túc trong việc dạy và học trực tuyến. 



 

Học sinh nghiêm túc học trực tuyến tại nhà 

Cũng trong năm học 2020 – 2021 nhà trường tổ chức thành công 2 đợt “Hội học - 

hội giảng” dành cho các thầy cô và các em học sinh trong trường. Trong đợt Hội giảng 

đợt 1 thầy Trần Trọng Tuyền – giành giải nhất và Cô Phạm Thị Duyên – giành giải nhất 

Hội giảng đợt 2. Trong Hội học đối với học sinh cũng như tổng kết phong trào thi đua, 

tập thể lớp 11A3 với sự đoàn kết, kỉ luật và cố gắng đã xuất sắc đứng đầu. 

Đặc biệt, Hội khỏe Phù Đổng do tỉnh Hưng Yên tổ chức, đội tuyển bóng đá nữ 

THPT đã xuất sắc giành chức vô địch, mang về niềm vui, niềm tự hào cho nhà trường, 

lần đầu tiên tham gia đã giành được giải cao.  

 

 



Thành tích nổi bật năm học 2020 – 2021, không thể không kể đến của em Quách 

Vân Phong lớp 6A1 đã xuất sắc giành giải nhì khối 6 toàn tỉnh về cuộc thi Olympic Tiếng 

Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 – 2021. Cũng cậu bé nhỏ 

bé này, em đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi Rung chuông vàng do nhà trường tổ 

chức dành cho học sinh khối THCS.  

  

Thành tích “kép” của cậu học trò bé nhỏ Quách Vân Phong 

Trong các sân chơi tri thức do trường tổ chức, cuộc thi mang lại cho học sinh nhiều 

điều thú vị từ cách tổ chức cuộc thi hay trang phục của Ban giám khảo, thí sinh đó là cuộc 

thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” dành cho các con khối Tiểu học. Qua cuộc thi, ngoài mục 

đích tìm ra người xuất sắc nhất mà còn giới thiệu cho các em biết về quy định cũng như 

cách thức tổ chức các cuộc thi trong lịch sử Việt Nam.  

 

Hình ảnh cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” dành cho các con khối Tiểu học 



Trong năm học vừa qua, Ban chuyên môn kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cho 

học sinh khối THPT tham gia chương trình “Chúng em cũng là chiến sĩ” trong thời gian 

2 ngày tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại Vĩnh Phúc. Chuyến đi đã để lại cho các 

em nhiều bài học quý giá về tính kỉ luật, tính đoàn kết, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng 

làm việc đội nhóm... 

 

Chỉ còn vài ngày nữa là các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kì thi Tốt nghiệp 

THPT. Không được tổ chức Dạ hội, Tri ân; không được tham gia buổi Lễ tổng kết trực 

tiếp; không được ôn thi tại trường... các em đã khá thiệt thòi. Nhà trường đã tổ chức kì thi 

thử bằng hình thức trực tuyến cho các em để các em làm quen với không khí phòng thi 

cũng như phần nào làm giảm áp lực cho các em trước khi diễn ra kì thi chính thức. Các 

em thể hiện rỗ quyết tâm, cố gắng bằng ý thức cũng như sự nỗ lực làm bài.  

Ngoài việc giảng dạy kiến thức cho các em, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các 

hoạt động thể dục thể thao như giải cầu lông dành cho khối THCS và THPT, chuỗi  hoạt 

động hướng tới ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, các buổi dạy kĩ năng sống bổ ích cho 

các em khối THPT, cuộc thi “VIẾT THƯ GỬI MẸ” của các con khối THCS, cuộc thi 

“Nét chữ từ trái tim” dành cho các thầy cô khối Tiểu học. 



 

Giải cầu lông khối THCS và THPT 

 

Chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 



 

Cuộc thi “Viết thư gửi mẹ” dành cho các con THCS… 

 

Và cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” dành cho các thầy cô. 



 

 

Một buổi học kĩ năng sống của các em khối THPT 

Nhằm mục đích quảng bá mô hình giáo dục hiện đại, thu hút phụ huynh, học sinh 

cũng như tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa học sinh trong trường với học sinh các 



trường khác, Nhà trường đã tổ chức Ngày hội tuyển sinh với rất nhiều hoạt động theo 

phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” giúp các em có những trải nghiệm thú vị tại 

ngôi trường hạnh phúc. Từ đó lan tỏa giá trị cốt lõi của nhà trường “Yêu thương – tận tâm 

-  Sáng tạo” đến học sinh. 

 

 

Học sinh tham gia ngày hội Tuyển sinh của nhà trường 

Ngoài công tác giảng dạy, nhà trường còn chăm lo đến các con giáo viên, nhân 

viên đang công tác tại trường qua các dịp như tổ chức cho các con vui tết Trung thu, giáng 

sinh hay phát quà ngày Quốc tế thiếu nhi. Qua đó, thấy được sự quan tâm của Ban lãnh 



đạo nhà trường đến đời sống của các giáo viên, nhân viên nhà trường, giúp họ vững tin 

và yên tâm công tác, cống hiến cho nhà trường. 

 

Năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài nhưng tập thể 

sư phạm nhà trường đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Nhà trường ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cán bộ, giáo viên, nhân viên 

đã có nhiều cống hiến vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đó là những người thầy, 

người cô thầm lặng trên bục giảng, luôn tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giảng 

dạy. Đó là những cán bộ, nhân viên cần mẫn với công việc để tạo một môi trường xanh, 

sạch, an toàn cho các em. Đồng thời nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc 

phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học hành, luôn luôn 

phối hợp với nhà trường trong công tác giảng dạy và giáo dục của nhà trường.  

Trước tình hình diễn biến vẫn còn khá phức tạp, nhà trường kêu gọi toàn thể CB-

GV-NV và tuyên truyền tới phụ huynh học sinh nhà trường tiếp tục đóng góp sức người, 

sức của cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Mỗi người bằng những 

việc làm thiết thực, tình đồng chí, đồng bào chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Mong muốn 

tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu gặt hái 

nhiều thành công hơn nữa trong những năm học tiếp theo. 


