
GẶP MẶT ĐỘNG VIÊN HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI HỌC 

SINH GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Nhằm động viên tinh thần học sinh trước khi tham dự kì thi HSG cấp 

Quận, chiều ngày 23/11/2022, BGH trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức buổi gặp 

mặt đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quận năm học 2022 - 2023. Buổi gặp mặt 

được diễn ra tại phòng Hội đồng nhà trường với sự có mặt của thầy giáo 

Nguyễn Mậu Minh - Hiệu trường nhà trường, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - 

Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trực tiếp tham gia bồi dưỡng học 

sinh giỏi cùng các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. 

 

 

Ban giám hiệu chụp ảnh cùng đội tuyển HSG của trường 
 

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi, trong những năm học vừa qua, trường THCS Phúc Lợi luôn chú trọng 

và coi việc bồi dưỡng đối tượng học sinh giỏi là mục tiêu mũi nhọn. Ngay từ 

đầu mỗi năm học, nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể, triển khai tới từng tổ 

chuyên môn để xây dựng chương trình, phát hiện và bồi dưỡng cho những học 

sinh giỏi ở các môn. Kết quả là năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt học 

sinh giỏi cấp Quận và học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố. Đây 



là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo cũng như 

các em học sinh. 

 

 

Đội tuyển HSG môn Tiếng Anh 

         Tại buổi gặp gỡ, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, thầy hiệu trưởng 

Nguyễn Mậu Minh đã có lời chia sẻ và động viên tinh thần các em học sinh 

trước kì thi. Thầy dành lời khen ngợi những nỗ lực, thái độ học tập nghiêm túc 

của các em trong suốt thời gian ôn luyện bồi dưỡng. Cùng với những lời chia sẻ 

đầy ân cần, thầy còn nhắc nhở các em học sinh chuẩn bị đầy đủ, kĩ lưỡng, giữ 

tinh thần thoải mái, bình tĩnh và làm bài hết sức mình. Thầy cũng bày tỏ sự tin 

tưởng đội tuyển học sinh giỏi của trường sẽ phát huy hết khả năng trí tuệ để đạt 

được kết quả cao nhất, mang thành tích về cho nhà trường, tiếp tục giữ gìn và 

phát huy truyền thống hiếu học của mái trường THCS Phúc Lợi thân yêu. 

Tham dự kì thi HSG cấp Quận năm nay, trường THCS Phúc Lợi có 18 

học sinh thuộc các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, GDCD, Địa lí, 

Vật lý, Hóa học, Sinh học. Đây cũng là những gương mặt tiêu biểu nhất về học 

tập của khối 9. Các em sẽ đại diện cho trường THCS Phúc Lợi tham gia kì thi 

HSG cấp Quận được diễn ra vào chiều ngày thứ 5 (24/11/2022). 



 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung chụp ảnh cùng GV dạy và HS dự thi HSG môn Toán 

 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung chụp ảnh cùng GV dạy  

và HS dự thi HSG môn Lịch sử, Địa lý 



         Sự quan tâm chu đáo của Ban giám hiệu nhà trường cùng với những lời 

động viên, khích lệ của các thầy cô giáo đã giúp các em học sinh thêm tự tin để 

bước vào cuộc thi. Đại diện cho học sinh tham dự kì thi HSG cấp Quận, em 

Nguyễn Phương Thảo lớp 9A1 đã hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả 

tốt nhất, góp phần vào bề dày thành tích của nhà trường. 

 

Đội tuyển dự thi môn Lý, Hóa, Sinh 

 

 

Đội tuyển dự thi môn Văn, GDCD 



Tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng buổi gặp mặt đã thể hiện được sự 

quan tâm, tin tưởng của Ban giám hiệu đối với các em học sinh. Kì thi HSG cấp 

Quận năm học 2022 – 2023 sẽ diễn ra vào chiều ngày 24/11/2022 tại trường 

THCS Gia Thụy. Chúc đội tuyển học sinh giỏi của trường THCS Phúc Lợi sẽ 

gặt hái được nhiều thành công.  

 

 


