
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 6,7,8 

     Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, được sự nhất trí của Phòng GD&ĐT 
quận Long Biên, Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 25/5/2022 trường 
THCS Cự Khối tổ chức họp phụ huynh học sinh các khối 6 ,7 ,8 nhằm tổng 
kết kết quả năm học 2021 - 2022  và thông báo về kế hoạch của nhà trường 
năm học 2022– 2023. 

 

 

Năm học 2021-2022,  do tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp kéo dài gần 7 

tháng học sinh không được đến trường mà phải học trực tuyến, hôm nay CMHS 

các khối 6,7,8 thật phấn khởi khi lần đầu tiên được tham dự buổi học phụ huynh 

theo hình thức trực tiếp . Trong cuộc họp, các bậc phụ huynh học sinh đã được 

nghe GVCN báo cáo tổng kết tình hình chung của nhà trường với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Năm học 2021-2022, do tình hình dịch Covid-19 

nên nhà trường phải chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, khó 

khăn trong công tác dạy và học là thế tuy nhiên thầy cô giáo đã cố gắng vượt qua 

những khó khăn và đạt được nhiều thành tích ấn tượng như: 20 giải HSG toán 

ASMO, SEAMO ; 9 giải HSG thử thách Vật lý quốc tế NIPOC, 07 giải HSG cấp 

Quận các môn văn hóa, 01 giải HSG cấp Thành phố ( giải ba cấp thành phố) các 

môn văn hóa... Bên cạnh đó, nhiều thành tích của tập thể, cá nhân nhà trường đăng 



kí và đề nghị Danh hiệu thi đua trong năm học 2021 – 2022 như: Đơn vị tiên tiến 

cấp quận, Đơn vị tiên tiến về TDTT ; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công 

đoàn trong sạch vững mạnh. 

    Trong buổi họp, GVCN triển khai tới CMHS về phương hướng của nhà trường 

từ nay đến kết thúc năm học. Vì thời gian nghỉ dịch dài nên nhà trường tiếp tục 

triển khai dạy bù các kiến thức HS bị hổng trong quá trình học olnine đối với các 

khối 6,7,8. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo tiếp tục tập trung bồi dưỡng cho HSG 

khối 8 chuẩn bị dự thi cấp Quận. Sang năm học 2022-2023, trường THCS Cự Khối 

tiếp tục duy trì và phát huy thành tích đã đạt được. Trong thời gian nghỉ hè, học 

sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; 

tự học, ôn tập kiến thức tại nhà, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. 

   Buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm đã diễn ra thành công tốt đẹp, hầu hết các 

bậc phụ huynh khi ra về đều hài lòng, yên tâm và phấn khởi với những gì thầy cô 

và trò đã đạt được trong năm học vừa qua.  

                       Một số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp 

 



 

 
 

 


