
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI LONG TRỌNG TỔ CHỨC 
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 

Ngày 28 tháng 5 năm 2022, trường trung học cơ sở Cự khối đã long trọng tổ 
chức Lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 trong niềm hân hoan, phấn khởi của 
thầy, trò, phụ huynh học sinh nhà trường. 

 

          Buổi lễ được tổ chức với sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu, các thầy cô 
giáo, các bác trong ban phụ huynh học sinh nhà trường và trưởng ban đại diện cha 
mẹ học sinh các lớp, 634 các em học sinh trường THCS Cự khối. 
         Sau lễ chào cờ theo nghi thức, cô giáo Nguyễn Thị Minh phương – Tổng phụ 
trách nhà trường đã trang trọng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tới dự buổi Lễ. 
    Mở đầu buổi lễ tổng kết, cô giáo Lê Thị Hồng Thái – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
nhà trường đã có bài phát biểu báo cáo kết quả rèn luyện và tổng kết, đánh giá hoạt 
động của nhà trường trong năm học vừa qua. Năm học 2021-2022 là một năm học 
rất đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, học sinh phải học online trong 
thời gian dài. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công tác dạy và 
học, chủ động triển khai trong dạy học trực tuyến, trường THCS Cự Khối đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
-Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp: 100%,  
- Học sinh giỏi cấp quận: 07 (giải  Nhì: 01, giải Ba: 02, giải Khuyến khích: 04) 
- Học sinh giỏi cấp Thành phố: 01 (giải ba – Môn GDCD) 
- Kết quả các sân chơi quốc gia, quốc tế: Học sinh tham gia cuộc thi ASMO, 
SEAMO, Thử thách vật lý quốc tế NIPOC  
          + Huy chương Vàng: 13 

+ Huy chương Bạc: 04 
+ Huy chương Đồng: 11 
+ Đạt giải KK: 01 

-Chi Đội mạnh cấp quận 
    Những kết quả  đạt được về chất lượng dạy và học chính là nguồn động viên, 
khích lệ thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm 



học tiếp theo. Cô giáo Lê Thị Hồng Thái đã chúc mừng các tập thể lớp xuất sắc, 
chúc mừng thành tích của các thầy cô giáo, học sinh; đồng thời gửi lời cảm ơn trân 
trọng tới các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của Phòng GD&ĐT quận Long Biên, UBND quận Long Biên.  
Sau phần báo cáo kết quả rèn luyện và tổng kết, đánh giá hoạt động của nhà trường 
trong năm học 2021-2022, Đại diện Ban CMHS và các em học sinh đã có lời phát 
biểu tri ân và cảm ơn các thầy giáo cô giáo.  
    Tiếp theo chương trình thầy giáo nguyễn Quang Thính – Phó ban thi đua nhà 
trường công bố các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong năm học 2021-2022; Phần nghi lễ trao thưởng đã diễn ra trang trọng, tự 
hào, phấn khởi. 
Sau phần trao thưởng, cô giáo lê Thị Hồng Thái thay mặt nhà trường bàn giao danh 
sách học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 
        Kết thúc lễ tổng kết năm học, cô giáo Lê Thị Hồng Thái gửi lời cảm ơn chân 
thành và lời chúc sức khỏe, thành đạt đến tất cả các vị đại biểu, các bậc phụ huynh 
và hội đồng sư phạm nhà trường! Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè thật vui 
và bổ ích, chúc các em học sinh khối 9 có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. 

Một số hình ảnh trong buổi lễ 
 
 

 
 



 

 

 



 


