
LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân Nhâm 

Dần; ngày 17/1/2022, trường THCS Phúc Lợi tổ chức Lễ sơ kết học kì I năm học 

2021 - 2022 dưới hình thức trực tuyến. 

 

Lễ sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được nửa chặng đường của năm học 

2021-2022 và nêu rõ nhiệm vụ phương hướng của học kì 2. Tham dự buổi Lễ sơ 

kết học kì I năm học 2021-2022, có thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ, 

Hiệu trưởng, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng, 

cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và 697 em học sinh nhà trường. 



 
  Mở đầu buổi Lễ, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó 

Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày phát biểu tổng kết công tác học kì I năm học 

2021-2022  và phương hướng học kì 2 năm học 2021-2022. Mặc dù tình hình dịch 

bệnh phức tạp nhưng trong học kì này, nhà trường cũng đạt được những thành tích 

đáng tự hào. Kết quả giáo dục cả hai mặt của nhà trường đều tăng so với năm học 

trước. Bên cạnh đó, các công tác y tế, thư viện, các hoạt động nhân đạo từ thiện, 

….. nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 

 
  



 

 Tại buổi lễ Sơ kết, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh cũng đã phát biểu biểu 

dương những cố gắng của các thầy cô giáo trong học kì I. Nhà trường đã tham gia 

đầy đủ các phong trào do ngành phát động và đạt được nhiều thành tích. Các cán 

bộ giáo viên trong nhà trường thi đua sôi nổi trong các phong trào. Không dừng lại 

ở đó, các em học sinh trong nhà trường cũng đã vô cùng tích cực tham gia các cuộc 

thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sân chơi trí tuệ, .....  

 

 

Học kì I đã trôi qua với nhiều thành tích đáng ghi nhận, ghi dấu công sức 

của thầy và trò Nhà trường. Mong rằng trong học kì II, thầy trò trường THCS Phúc 

Lợi sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.  

  


