
LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

        Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học kỳ I, nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt 

được và khắc phục những điểm còn hạn chế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-

2021, sáng ngày 18/1/2020 thầy và trò Trường THPT Buôn Ma Thuột đã long trọng tổ chức 

buổi Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2020-2021. 

 
        Đến tham dự buổi lễ có: Bác Phạm Thị Tuệ Trinh, Phó trưởng ban đại diện Cha mẹ học 

sinh trường, Bác Quách Thị Thùy Trang, Phó trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trường. 

Bác Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trường. 

Về phía nhà trường, có thầy Lê Văn Thái – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và sự 

hiện diện của Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà 

trường, đặc biệt là toàn bộ học sinh ba khối 10,11,12 có mặt đông đủ sáng hôm nay. 

        Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc, vui tươi do các em học sinh của nhà 

trường biểu diễn. 

 



 

 
        Phần chính của buổi sơ kết diễn ra trong sự trang trọng, thầy Lê Văn Thái – Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng nhà trường lên đọc “Báo cáo sơ kết học kì 1”. Qua bài phát biểu, thầy cũng nhấn 

mạnh những thành tích đáng tự hào mà thầy và trò nhà trường đạt được về các mặt học tập cũng 

như các hoạt động khác trong học kì 1 vừa qua. Đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ mà thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học kỳ  tới để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. 



 
        Nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, trong buổi lễ 

sơ kết học kì 1, nhà trường đã trao thưởng cho nhiều tập thể lớp và các em học sinh ở các lớp có 

thành tích xuất sắc trong các hoạt động, trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt của nhà trường. 

 
(Khen thưởng: 06 tập thể lớp đã đạt thành tích xuất sắc về 04 mặt hoạt động: Học tập, Nề nếp, 

Bảo quản cơ sở vật chất và Lao động) 



 
(Khen thưởng: 06 tập thể lớp đã đạt thành tích xuất sắc về Nề nếp). 

Ngoài ra nhà trường còn tuyên dương, khen thưởng: 

-Khen thưởng 11 học sinh có điểm trung bình cao nhất của 03 khối.  

-Khen thưởng cho 152/1727 em HSG toàn diện. Trong đó K12: 75/519 em, Khối 11: 

41/544 em và Khối 10: 36/664 em. 

-Hội Khuyến học nhà trường trao 10 suẩt học bổng cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ 

lực cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. 

-Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”, 04 tiết mục đạt: 03 

giải A và 01 giải B. 

-Khen thưởng các em học sinh đạt giải Hội khỏe phù đổng GĐ2 với 4 HCV, 2 HCB, 2 

HCĐ 

        Buổi sơ kết học kì 1 đã kết thúc trong niềm vui, phấn khởi của thầy và trò nhà trường. 

Mong rằng với sự đoàn kết của tập thể, sự chung sức đồng lòng, quyết tâm vượt khó của đội ngũ 

CB, GV, CNV cùng các em học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn 

nữa trong học kì 2. 

 
 


