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Lễ bế giảng là sự kiện đặc biệt ý nghĩa để thầy và trò cùng nhìn lại một năm 

học với những nỗ lực bền bỉ, những thành công và thật nhiều khoảnh khắc đáng 

nhớ. Năm nay, vì dịch Covid-19, hàng triệu học sinh trên cả nước không thể đến 

trường dự lễ tổng kết này. Với mong muốn mang đến cho các em học sinh một 

buổi lễ ý nghĩa nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch, sáng nay, ngày 26/7, 

trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2020-2021 bằng hình thức 

trực tuyến.  

 

Lễ bế giảng được tổ chức trực tuyến 

 



Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các bác đại diện Hội cha mẹ học sinh, 

thầy giáo Nguyễn Mậu Minh- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô 

giáo trong hội đồng sư phạm và gần 700 em học sinh khối 6,7,8.   

Trong năm học qua, cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước, 

thầy trò Trường THCS Phúc Lợi đã cùng nhau trải qua một năm học thật đặc biệt 

khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Với tinh thần quyết 

tâm thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới giáo dục, từng 

bước nâng cao chất lượng dạy và học, đến nay, Trường THCS Phúc Lợi đã hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 – 2021.  

 

Lễ chào cờ nghiêm trang 

Mở đầu Lễ bế giảng, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó hiệu trưởng nhà 

trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021. Qua những hình ảnh, 

những con số ấn tượng trên màn hình cùng với những lời tổng kết ngắn gọn, sâu 

sắc, bản báo cáo tổng kết khắc họa nổi bật những nhiệm vụ trọng tâm mà trường 

THCS Phúc Lợi đã làm tốt trong năm học vừa qua: chủ động khắc phục mọi khó 

khăn trong công tác giảng dạy - học tập - kiểm tra đánh giá do tình hình dịch bệnh 



Covid-19; tích cực đổi mới dạy - học, nội dung giảng dạy, kiểm tra- đánh giá và 

trải nghiệm sáng tạo các hoạt động giáo dục trong bối cảnh mới; tích cực thực hiện 

kế hoạch chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý đào tạo và bước đầu đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ. Có thể nói, năm học 2022-2021 đã diễn ra với rất 

nhiều khó khăn phức tạp của dịch bệnh nhưng THCS Phúc Lợi đã đạt và đạt vượt 

mức hều hết các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-

2021. Nhà Trường tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp quận có 5 giáo 

viên đạt giáo viên giỏi cấp quận trong đó có 1 giải Nhì môn Địa và 1 giải Ba môn 

Mĩ thuật. Tỉ lệ học sinh giỏi của nhà trường vượt chỉ tiêu đề ra, có 01 học sinh giỏi 

cấp thành phố, 14 học sinh giỏi cấp Quận. Nhà trường tổ chức tốt cho học sinh 

tham gia sân chơi trí tuệ, các kỳ thi quốc tế đạt 4 giải vàng, 8 giải bạc, 14 giải đồng 

và 33 giải KK. Đặc biệt, chất lượng giáo dục học sinh đại trà được nâng cao, tăng 

tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng; giảm tỉ lệ HS trung bình và không còn học sinh yếu. 

Bên cạnh đó các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng đạt nhiều 

thành tích nổi bật, để lại nhiều dấu ấn trong lòng học sinh. Trong đó, có 6 huy 

chương Vàng cấp Thành phố môn bóng bàn, điền kinh. Đạt 8 giải cấp Quận: trong 

đó  03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 02 giải Ba. Với những kết quả đã đạt được, nhà 

trường được đề nghị nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen xuất sắc cấp 

Thành phố về TDTT. Những thành tích này tiếp tục khẳng định vị trí của nhà 

trường về chất lượng giáo dục.  

 

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 



Sau báo cáo tổng kết năm học là phần mà học sinh luôn mong đợi nhất: vinh 

danh những tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-

2021. Các quyết định được khen thưởng được đọc lên đã ghi nhận năng lực và nỗ 

lực rất lớn của các tập thể và cá nhân được vinh danh trong năm học: khen thưởng 

các thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các thầy cô đạt thành tích trong 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; 4 tập thể lớp có thành tích xuất sắc, các học sinh đạt thành tích 

cao trong các cuộc thi cấp Thành phố, cấp Quận, các sân chơi Quốc tế, các em đạt 

danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. 

 

Tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu 

Đáp lại tình cảm của thầy cô, bác Đặng Thị Đường, trưởng ban đại diện Hội 

cha mẹ học sinh nhà trường đã đã gửi tới các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên 

nhà trường tấm lòng tri ân của mình. Đó là lời cảm ơn chân thành xúc động từ đáy 

lòng của các bậc cha mẹ. 

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh đã khẳng 

định năm học 2020-2021 là một năm học thành công của Nhà trường. Nhà trường 

đã thực hiện chương trình giáo dục với những khởi sắc, tươi mới, sáng tạo nhưng 

cũng rất hiệu quả. Năm học mà mỗi thầy cô, mỗi học sinh nhà trường đã trở thành 

một chiến binh vượt qua mùa dịch Covid với tinh thần Thầy “Tự giác – tự chủ – tự 

bồi dưỡng”, trò “nỗ lực- vượt khó -thành công”.  



 

Thầy Nguyễn Mậu Minh- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu 

Buổi Lễ bế giảng trang trọng khép lại trong cảm xúc lưu luyến đặc biệt. Vì 

đại dịch Covid-19, các em học sinh không được ngồi dự trực tiếp dưới sân trường 

nên cảm xúc càng đong đầy, xúc động bồi hồi. Vậy là một năm học đặc biệt đã 

chính thức khép lại để mở ra một trang mới trong lịch sử của nhà trường.  

Dưới đây là một số hình ảnh khác của buổi lễ: 

 



 

 



 

 



 

 


