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Kính thưa các thầy giáo cô giáo! 

Các em học sinh thân mến! 

Năm học mới bắt đầu, ngày khai giảng vẫn còn đó những kỉ niệm, 

những lời hứa hẹn, những lời quyết tâm phấn đấu nổ lực của các em học 

sinh, mà nay đã khép lại chương trình, giai đoạn học kỳ 1. Hôm nay, hòa 

trong không khí nô nức của học sinh đang hướng về một năm mới, 

Trường Tiểu tiểu học Sài Đồng tiến hành lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 

2022-2023.  

Học kỳ 1 năm học 2022-2023, trường ta đã đạt được nhiều thành tích 

đáng tự hào.  

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nổ lực phấn đấu thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Xin chúc mừng Cô giáo Đinh Thị 

Ngọc Điệp đạt GV dạy giỏi cấp Quận; Cô giáo Hoàng Thị Thúy 

Hường đạt Giải Nhất  trong kỳ thi GV dạy giỏi cấp Quận và được chọn 

tham gia thi GV dạy giỏi cấp Thành phố. Trường ta được UBND quận 

đánh giá đạt mức 1 trong phong trào xây dựng trường học “xanh – sạch 

– đẹp – văn minh – hạnh phúc”. 

Các em học sinh cũng đã trải qua nhiều cuộc thi, đạt nhiều kết quả 

cao: 

1. Cấp Quận: 

Chúng ta có 4 giải trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp quận: 

Bạn Nguyễn Minh Phương – lớp 5A2 – Giải Ba, Bạn Hoàng Bảo 

Văn – lớp 5A3, Nguyễn Nhật Minh – lớp 5A5, Đỗ Ngọc Bảo Nhi – 

lớp 5A3 – Giải Khuyến khích. 

2. Cấp Quốc gia:  

- Trong hàng nghìn thí sinh cả nước tham gia cuộc thi Giới thiệu sách 

trực tuyến, quận Long Biên vinh dự có 02 em trường ta đạt giải: Em 

Nguyễn Hải Vinh – lớp 4A5 - Giải Ba, Em Bùi Thái An – lớp 4A1 - 

Giải Khuyến khích 

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn – lớp 3A5 - HCV trong kỳ vòng thi 

quốc gia Olymlic Toán FMO; HCV trong kỳ vòng thi quốc gia Olymlic 

Toán Hkimo 

3. Cấp Quốc tế: Xin được chúc mừng! 

- Nguyễn Phương Vy - lớp 5A3 - HCV cuộc thi AMO (toán Hoa Kỳ) 

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn – Lớp 3A5 - HCV trong vòng chung kết 

Olympic Toán quốc tế Hkimo. 

- Ngô Tuấn Phong – Lớp 3A1 – HCB Toán học quốc tế Timo 



- Kỳ thi Toán Asmo: 5 giải Vàng (Vũ Ngô Cao Tường – lớp 3A4, 

Nguyễn Phúc Lâm- lớp 2A5, Nguyễn Minh Phong- lớp 2A5, Lê Trần 

Quốc Bảo- lớp 4A3, Bùi Quốc Bảo – lớp 4A1); 5 giải Bạc (Vũ Đức 

Tuấn- lớp 4A2, Nguyễn Phương Vy – lớp 5A3, Nguyễn Kỳ Phong- lớp 

4A2, Đỗ Hoàng Bách- lớp 4A2, Nguyễn Trung Kiên-lớp 3A2); 4 giải 

Đồng (Trần Thái Dũng- lớp 5A1, Nguyễn Phúc Khánh- lớp 4A6, Ngô 

Tuấn Phong – lớp 3A1, Nguyễn Khánh Linh – lớp 3A2) 

- Kỳ thi Tiếng Anh Asmo: 2 giải Bạc (Nguyễn Thiên Ân – lớp 3A5, 

Bùi Thọ Minh – lớp 3A5); 1 giải Đồng (Hoàng Bảo Văn – lớp 5A3) 

 Các  m học sinh th n mến! 

Nhìn lại chặng đường học kỳ đã qua, trường tiểu học Sài Đồng của 

chúng ta đã xây dựng thành công các phong trào thi đua sôi nổi như văn 

nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi của học sinh, giáo viên và nhiều hoạt 

động ngoại khóa khác. Thay mặt nhà trường, tôi xin được nhiệt liệt biểu 

dương những thành tích của các em học sinh. Cảm ơn các em đã hết sức 

nỗ lực đem về những thành tích xuất sắc cho nhà trường. Các thầy cô 

giáo rất tự hào về các em. 

Tôi kêu gọi các thầy cô giáo và các em học sinh phải nổ lực hơn nữa 

thực hiện thành công lời dạy của  Bác Hồ kính yêu  “Dạy thật tốt - học 

thật tốt” cùng góp sức vào công cuộc xây dựng Đất nước ngày một phồn 

vinh, giàu mạnh. Năm mới đang đến gần, học kỳ 2 đang chờ các em ở 

phái trước, hãy cùng nhau ra sức thi đua học tập và rèn luyện, thể hiện 

nếp sống văn minh, thanh lịch, tiếp tục thực hiện tốt nền nếp chào hỏi, 

quan tâm giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, làm nhiều việc tốt để 

trở thành công dân tốt, có đức, có tài, xây dựng đất nước ngày một giàu 

mạnh.  

Cuối cùng, trước thềm năm mới, xin được kính chúc các thầy cô giáo 

có 1 bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương cùng 1 gia đình thịnh 

vượng. Chúc các em học sinh luôn hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, luôn 

chuẩn bị hành trang vững chắc để chinh phục thành công trên con đường 

học tập của học kỳ 2 sắp tới! 

Xin tr n trọng cảm ơn! 


