
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1970 - 2015) 

 

 

SÁNG 18/11/2015 

GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 

TỪNG CÔNG TÁC, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG 

8h00 - 8h30: Đón tiếp đại biểu 

8h30 - 9h00: Gặp mặt 

- Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên từng công tác ở Trường (tại phòng Hội đồng giáo dục) 

- Các thế hệ học sinh từng học tập ở Trường (tại các phòng tiếp đón học sinh các khóa) 

9h00 - 10h00: Giao lưu các thế hệ giáo viên, học sinh (tại sân khấu chính)  

10h00 - 11h00: Chụp ảnh lưu niệm, tham quan phòng truyền thống và khung cảnh sư phạm của Nhà trường 

11h00: Liên hoan gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên từng công tác tại Trường. 

 Ghi chú: Học sinh cũ có thể tự tổ chức liên hoan theo khóa/lớp học. 

 

 



 

 

CHIỀU 18/11/2015 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 

 CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 
 

 

14h00 - 15h30:  

Tổ chức hoạt động tập thể 

- Chung khảo cuộc thi Flashmob khối 10, 11 

- Chấm gian hàng của các lớp khối 11,12 

15h30 - 16h00:  

Trao giải thưởng các nội dung thi chào mừng kỉ niệm 45 năm thành lập trường 

- Trao giải cuộc thi vẽ tranh , thi viết về mái trường 

- Trao giải cuộc thi văn nghệ, thời trang 

- Trao giải thi Flashmob 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

TỐI 18/11/2015 

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ 

 CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 
 
 

 

19h30 – 19h45: Khai mạc đêm liên hoan văn nghệ 

 19h45 - 21h45:  

Liên hoan văn nghệ chào mừng kỉ niệm 45 năm thành lập trường, với sự tham gia của: 

- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại trường 

- Các cựu học sinh đã thành danh trên con đường nghệ thuật 

- Các học sinh hiện đang học tập tại trường 

21h45 - 22h00:  

Nhịp điệu thanh niên: “Tuổi trẻ trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa” 

22h00: Kết thúc chương trình. 

  

 

 

 

 



SÁNG 19/11/2015 

LỄ KỈ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 

 THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA 

 

7h15 Tập trung HS 

7h30 - 8h10 Đón tiếp đại biểu 

8h15 Diễu hành chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Trường 

8h30 Rước đuốc truyền thống 

8h40 Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

8h45  Diễn văn kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trường 

9h00 Phát biểu của lãnh đạo cấp trên 

9h15 Phát biểu của đại diện giáo viên & học sinh 

9h30 Chương trình văn nghệ chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Trường 

10h00 Kết thúc chương trình 

 


