
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI CHÀO ĐÓN HỌC SINH KHỐI 6 - K61 

 NĂM HỌC 2022-2023 

 

Sáng nay, ngày 10/8/2022 (thứ tư), trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ 

chức Chào đón các em học sinh khối 6 - K61- niên khóa 2022- 2026. 

 

 

Các tiết mục văn nghệ mở đầu rộn ràng, sôi động 

          Tham dự chương trình, về phía nhà trường có sự hiện diện của 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 nhà trường; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ 

nhân viên trong nhà trường và đông đảo các bậc phụ huynh cùng 191 em học 

sinh của khối 6.  

Mở đầu chương trình Chào đón học sinh lớp 6 là màn biểu diễn văn nghệ 

với những tiết mục đặc sắc của các học sinh trong đội văn nghệ nhà trường. Các 

tiết mục mở màn đã đem lại cho các em sự hứng khởi, phần nào giúp các em 

bớt đi sự hồi hộp, lo lắng và tự tin hơn. 



 

 

Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  

phát biểu chào đón các em học sinh lớp 6 

          Tiếp đó, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà 

trường đã phát biểu chào mừng các em học sinh K61 của nhà trường. Thầy bày 

tỏ niềm vui mừng được đón các em vào ngôi nhà chung THCS Phúc Lợi.  

Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã long trọng trao biển lớp cho các cô 

giáo chủ nhiệm khối 6, năm học 2022- 2023. Năm học này, các em sẽ được dìu 

dắt bởi các cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình, tâm huyết và luôn hết lòng vì học sinh 

thân yêu. Đó là các cô giáo Đinh Thị Như Quỳnh (GVCN 6A1), cô giáo Bùi Thị 

Thanh Tâm (GVCN 6A2), cô giáo Nguyễn Thị Loan (GVCN 6A3), thầy giáo 

Trần Minh Sơn (GVCN 6A4), và cô giáo Hồ Thị Kim Lương (GVCN 6A5).  

 



 

Ban giám hiệu nhà trường trao biển lớp cho các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 6 

Cũng trong buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy, đại diện cho các bậc phụ 

huynh đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, tràn đầy niềm hy vọng vào 

chặng đường học tập của con em mình dưới mái trường THCS Phúc Lợi. Đồng 

thời, đồng chí cũng trao tặng thư viện nhà trường 500 cuốn sách và 4 phần học 

bổng dành cho các em học sinh tiêu biểu khối 6,7,8,9 năm học 2022-2023.  

 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy trao tặng sách và học bổng cho nhà trường 



Ngay sau Lễ chào đón học sinh lớp 6 tại sân trường , các em học sinh 

cùng với các cô giáo chủ nhiệm của mình đi tham quan các phòng học và vào 

lớp làm quen các bạn, cô giáo chủ nhiệm của mình. Tại các lớp, các em học sinh 

được tham gia các hoạt động vô cùng hấp dẫn và thú vị. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chào đón học sinh khối 6 - Năm 

học 2022- 2023: 

 

Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 6A1 

 

Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 6A2 



 

Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 6A3 

 

Thầy giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 6A4 



Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 6A5 

 

Văn nghệ chào mừng 



 

Các hoạt động thú vị tại các lớp 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


