
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN 

LỄ ĐÓN HỌC SINH KHỐI 6 NĂM HỌC 2021-2022 

 

Những ngày đầu tháng Chín, Hà Nội vào thu êm ả và trong trẻo với nắng nhạt e 

ấp, bầu trời cao vời vợi, xanh mát và quá đỗi dịu dàng. Thế là một mùa thu lại về và 

mùa tựu trường cũng đã sắp đến. Ngày tựu trường đối với mỗi người đều thật ý nghĩa, 

nhưng có lẽ với những học sinh khối 6 lại càng ý nghĩa hơn, bởi đó là lúc các em được 

gặp thầy mới, bạn mới ở một ngôi trường mới.  

Tuy nhiên,  mùa tựu trường năm học 2021-2022 lại thật nhiều khó khăn khi toàn 

thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Nhưng với tâm 

niệm tạo dấu ấn tốt đẹp nhất với lứa học trò bước vào ngưỡng cửa trường THCS, các 

thầy cô giáo trường THCS Phúc Lợi đã dành trọn tâm huyết tổ chức chương trình “Lễ 

đón học sinh khối 6 năm học 2021-2022”  bằng hình thức trực tuyến.  

Buổi Lễ chào đón các em học sinh khối 6 diễn ra thật trang trọng, ý nghĩa, vừa 

giúp các em làm quen với ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học vừa tạo tâm 

thế vui vẻ, thoải mái cho các em trước khi chính thức bước vào năm học mới. Chương 

trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và đặc biệt là sự có mặt của hơn 

700 em học sinh toàn trường.  

 

Lễ chào đón học sinh khối 6 được tổ chức trực tuyến 



Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đã truyền đi không khí vui tươi, 

phấn khởi, động viên học sinh bước vào năm học mới 2021-2022. Sau lễ chào cờ 

nghiêm trang là lễ đón học sinh khối 6 của nhà trường. Năm học này, nhà trường vui 

mừng chào đón gần 148 em học sinh lớp 6. Các em sẽ được dìu dắt bởi các thầy cô giáo 

chủ nhiêm tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm như cô giáo Đinh Thị Hiên – GVCN lớp 

6A1. Cô giáo Đinh Thị Hiên là tổ phó tổ KHXN, là giáo viên giỏi cấp Quận, có nhiều 

sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy 

ôn thi vào 10 đạt kết quả cao, nhiều năm liền cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cô được 

nhận Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – GVCN 

lớp 6A2, cô đạt giải Ba giáo viên giỏi cấp Quận, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp 

Thành phố, nhiều năm liền bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, cô là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. Cô giáo Kiều Thanh Huyền, nhóm trưởng nhóm NK, đạt giải Nhì giáo 

viên giỏi cấp Quận, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, cô là giáo viên chủ 

nhiệm giỏi cấp trường và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô giáo Lưu Thị Mai 

Anh – GVCN 6A4 là cô giáo trẻ, nhiệt huyết, cô là giáo viên giỏi cấp Quận, là chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở, nhiều năm liền bồi dưỡng học sinh toán – tiếng anh đạt kết quả cao. 

Bên cạnh đó, các em còn nhận được sự dạy dỗ, dìu dắt của các thầy cô giáo bộ môn yêu 

nghề, giỏi chuyên môn, nhiệt tình và trách nhiệm.  Bước vào mái trường THCS Phúc 

Lợi, các em đều mang trên vai khao khát được học tập, rèn luyện tri thức để thành 

người có ích. Những tiếng vỗ tay, những lời chào không ngừng vang lên qua các điểm 

cầu trực tuyến khiến cả thầy trò đều phấn chấn với những niềm vui khôn tả.  

 

Giới thiệu truyền thống nhà trường và chào đón các em học sinh khối 6 



Sau phần giới thiệu là bài diễn văn của thầy giáo Nguyễn Mậu Minh – Đảng 

ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường gửi tới các em học sinh trước thềm 

năm học mới. Bài phát biểu của thầy chất chứa bao nhiêu cung bậc cảm xúc, như 

một bức tâm thư gửi tới các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh khối 6 và các thầy 

cô giáo của nhà trường. Đặc biệt những lời động viên khích lệ của thầy đã khiến các 

em náo nức, rộn ràng bước vào năm học mới.  

 
Thầy Nguyễn Mậu Minh phát biểu chào mừng các em học sinh khối 6 

Cùng với đó, các bác đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường cũng đã bày tỏ 

niềm hạnh phúc chào đón các em học sinh. Bác vui mừng và mong muốn trong năm 

học này các em sẽ cố gắng rèn đức, luyện tài để đạt được kết quả tốt nhất, làm rạng 

danh ngôi trường THCS Phúc Lợi.  

 

Bác đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường phát biểu 



Ngày hôm nay, các thầy cô đều cảm nhận thấy niềm vui lấp lánh trên gương 

mặt của các em khi tự hào được trở thành học sinh lớp 6 của trường THCS Phúc 

Lợi. Học tập và rèn luyện dưới mái trường này, các em sẽ càng thêm tự hào về nhà 

trường bởi nơi đây thực sự là ngôi nhà thứ hai thân thiện, là mảnh đất ươm trồng, 

nuôi dưỡng những đam mê sáng tạo, là nơi khởi nguồn cho thế hệ trẻ. Bước vào cấp 

học mới là bước vào một chặng đường mới, những khám phá mới với những khó 

khăn, thử thách ở phía trước, thầy cô mong các em luôn tự tin để thể hiện bản thân, 

chủ động chiếm lĩnh tri thức, sáng tạo trong vận dụng kiến thức vào thực tế trở 

thành con ngoan trò giỏi.  

Một số hình ảnh khác của buổi lễ 

 
Phần văn nghệ rộn ràng 

 
Lễ chào cờ nghiêm trang 



 
Ban giám hiệu tham dự Lễ chào đón học sinh khối 6 tại phòng Hội đồng trường 

 

 



 

 



 

Các cô giáo chủ nhiệm khối 6 

 

Giới thiệu các giáo viên bộ môn 

 



 

Giới thiệu các giáo viên bộ môn 

 

Những gương mặt hân hoan của học sinh khối 6 



 

 

Những gương mặt rạng ngời của học sinh khối 6 



 

 

Nhiệt liệt chào đón các em học sinh đến với ngôi trường THCS Phúc Lợi 


