
TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT - NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

Khi cái lạnh hanh hao rơi rớt cuối xuân không còn, khi tiếng ve râm ran náo 

nức cả một vòm lá xanh tươi đang cháy bừng lên sắc phượng cũng là lúc thầy trò 

trường THPT Thượng Cát bế giảng năm học 2021-2022. Một năm học đặc biệt đã 

trôi qua, nhưng dấu ấn mà nó để lại thật đáng để tự hào và hi vọng về ngôi trường trẻ 

sắp tròn 20 tuổi. 

Buổi lễ bế giảng năm học bắt đầu từ 7h30 phút ngày 31/5/2022 với nghi thức 

chào cờ thiêng liêng. Qua lời tổng kết ngắn gọn, súc tích mà đủ đầy của cô Phó Hiệu 

trưởng nhà trường - cô Hoàng Ánh Phương, hành trình năm học như được tái hiện 

qua lăng kính vạn hoa trước mắt học trò với những kỷ niệm đáng nhớ: “Năm học 

2021-2022 là một năm học thật đặc biệt, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử 

thách, diễn biến bất thường của dịch bệnh, nhưng với ý chí và lòng quyết tâm, với 

năng lực sáng tạo, thầy và trò trường THPT Thượng Cát vẫn luôn cố gắng rèn luyện 

để mang đến một môi trường giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục 

của nhà trường. Mặc dù chúng ta đã đi qua 2/3 quãng thời gian là học online, thầy 

cô và học trò chỉ được tương tác với nhau qua màn hình máy tính, điện thoại nhưng 

trường THPT Thượng Cát của chúng ta tự hào là một trong các trường học tiên phong 

trong hành trình chuyển đổi số, luôn đổi mới sáng tạo sẵn sàng thích ứng mọi sự đổi 

thay và đạt được kết quả đáng tự hào… Với sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, 

sự nhiệt tình tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo cùng sự cố gắng của các em học 

sinh, sự đồng hành của các bậc PHHS, kết quả dạy và học của nhà trường đã đạt 

được những thành tích đáng kể: 607 HS Giỏi chiếm tỷ lệ: 38.49%;  871 HS Tiên tiến 

= 55.23%; 02 đề tài đạt giải Ba trong cuộc thi NCKH cấp cụm và 22 học sinh đạt 

giải trong cuộc thi HSG cấp cụm, trong đó có 02 giải Nhì, 9 giải Ba; 11 giải Khuyến 

khích.” 

 

Lễ chào cờ thiêng liêng, xúc động 



 

Cô Phó Hiệu trưởng Hoàng Ánh Phương - Báo cáo tổng kết năm học 

 

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng trao tặng giấy khen dành cho thầy cô giáo 

đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng Học sinh Giỏi cấp Cụm 



 

Tuyên dương những học sinh Giỏi tiêu biểu trong năm học 

 

Tuyên dương những học sinh Giỏi tiêu biểu trong năm học 

 



 

Tuyên dương những học sinh Giỏi tiêu biểu trong năm học 

 

    Tuyên dương những tập thể đạt thành tích cao trong HĐ phong trào TDTT 

 



 

Ban Đại diện cha mẹ học sinh phát biểu tri ân thầy cô và nhà trường 

Trong không khí bồi hồi xúc động, đại diện học sinh khối 12 đã tuyên thệ 

trưởng thành và gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô nhà trường.  

 

Đại diện học sinh khối 12 xúc động phát biểu tri ân thầy cô 



 

Những bó hoa tươi thắm tri ân Ban giám hiệu nhà trường và thầy cô 

chủ nhiệm lớp 12 

 

Một số tiết mục văn nghệ ấn tượng trong buổi lễ 



 

Một số tiết mục văn nghệ ấn tượng trong buổi lễ 

 

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng ân cần căn dặn học sinh trước khi nghỉ hè 



 

Cô Hiệu trưởng đánh trống bế giảng năm học 

Buổi lễ kết thúc vào lúc 9h30 phút cùng ngày. Nụ cười hạnh phúc, nước mắt 

chia tay và còn đó cả những ánh mắt trăn trở, thương lo nhưng tin chắc rằng với sự 

chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban giám hiệu, sự tận tâm tận lực của thầy cô và sự cố 

gắng không ngừng của các em học sinh, những năm học tới đây, trường THPT 

Thượng Cát sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành chiếc nôi vững vàng chắp cánh cho 

bao thế hệ học sinh bay cao, bay xa hơn trong hành trình: Tri thức - Nhân đức - Thể 

mỹ của mình.  

         Tác giả: Phạm Thị Hợi - GV Ngữ văn 


