
Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023 và phát động thi đua năm 

2023 của trường THCS Phúc Đồng 

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước Mừng Đảng, mừng 

xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới, chào mừng  93 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 18/01/2023 trường THCS Phúc Đồng long 

trọng tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023 và phát động thi đua năm 

2023. 

     Tới dự buổi lễ có Thầy giáo Dương Văn Tuynh – Bí thư Chi bộ  – Hiệu trưởng 

nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng 

nhà trường; các ông, bà đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp; cùng toàn thể các 

thầy, cô giáo và hơn 500 em học sinh toàn trường. 

Mở đầu buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng nhà trường đã có bài “Báo cáo sơ kết học kì I”. Trong bài phát biểu, Thầy 

Hiệu trưởng nhấn mạnh những thành tích đáng tự hào mà tập thể giáo viên, học sinh 

nhà trường đã đạt được chỉ trong một học kì qua. Đó là những kết quả ghi nhận sự 

phấn đấu nỗ lực của học sinh trường THCS Phúc Đồng, tâm huyết và nhiệt tình cống 

hiến của các thầy cô giáo. Đồng thời, cô giáo đã phát động thi đua năm 2023 đến 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 

    Tiếp theo chương trình cô giáo Nguyễn Thu Huyền – Tổ trưởng tổ Tự nhiên – đại 

diện cho giáo viên nhà trường và em Ngô Phương Thảo – HS lớp 9A2 – đại diện 

cho hơn 500 em học sinh nhà trường đã có bài hưởng ứng phát động thi đua năm 

2023.  

Tại buổi lễ, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng các giáo viên và học sinh 

có thành tích xuất sắc trong học kì I năm học 2022-2023.  

     Phần văn nghệ chào mừng là tiết mục nhảy hiện đại sôi động của các bạn học 

sinh lớp 8A3 và các bạn HS khối 6,7 cùng hai cô giáo Khuất Thị Thu Hương và Trần 

Thị Huyền. Niềm vui khi kết thúc một học kì với nhiều thành tích xuất sắc và tài 

năng của những học sinh trường THCS Phúc Đồng đã thăng hoa qua những màn 

biểu diễn ấn tượng. 

     Buổi lễ kết thúc trong niềm phấn khởi, tự hào của thầy và trò nhà trường cùng 

niềm hi vọng về một học kì mới sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích mới.  

 Một số hình ảnh buổi lễ: 



 



 



 

 



 

 



 



 
          Tác giả 

         Nguyễn Phượng Hồng 


