
MÙA KHAI TRƯỜNG - MÙA ĐI XÂY NHỮNG ƯỚC MƠ 
 

Thu về nắng đẹp trải vàng tươi 
Thắm đượm hân hoan những nụ cười 
Chung vui cùng bạn em vào lớp 
Hạ nhớ qua rồi khép lại thôi. 

Mùa thu về cũng là lúc mùa khai trường đến, năm học mới lại bắt đầu. Mùa thu với sắc 
vàng lãng đãng, với màu áo tinh khôi, với tiếng trống khai trường rộn rã dường như đã in đậm 
trong tâm tưởng, gắn với kỉ niệm về một thời học trò trong sáng bên thầy cô, bè bạn dưới mái 
trường mến yêu. Một mùa thu nữa lại về, tiếng trống khai trường hứa hẹn bao náo nức, bao 
bận rộn với những ước mơ khát vọng của mỗi cô cậu học trò. 

Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước kỉ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám 
và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; thực hiện nhiệm vụ năm 
học 2022 - 2023, hôm nay ngày 05/9/2022 trường THPT Thượng Cát long trọng tổ chức Lễ 
khai giảng năm học 2022-2023. 

Quang cảnh sân trường trong ngày lễ khai giảng 
* Về dự Lễ khai giảng nhà trường vinh dự được đón tiếp: 

Ông Dương Phi Tường - CV phòng QLT&KĐCL Sở GD&ĐT Hà Nội;  
Đại diện ĐU, HĐND, UBND các phường: Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Đức Thắng, 

Đông Ngạc… 
Đại diện các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp … 



Bà Vũ Thị Lanh - Trưởng ban Cha mẹ hoc sinh  
Về phía lãnh đạo nhà trường có cô Nguyễn Thị Hồng  - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà 

trường; cô Hoàng Ánh Phương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Dương 
Văn Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng tất cả thầy cô giáo, nhân viên trong Hội đồng sư 
phạm và 1667 các em là học sinh của trường tham dự buổi lễ. 

Đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh trong buổi lễ 
Cô Hoàng Ánh Phương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trân trọng đọc 

thư Chủ tịch nước chúc mừng nhân ngày khai trường. 

Cô Hoàng Ánh Phương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường 



Cô Nguyễn Thị Hồng  - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng năm 
học mới và đánh trống khai trường. 

Cô Nguyễn Thị Hồng  - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đánh trống khai trường. 
Thay mặt lãnh đạo nhà trường, cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn 

các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành và phụ huynh học sinh đã dành thời gian tham 
dự buổi lễ Khai giảng năm học 2022-2023; Đồng thời cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng 
tâm:  

1. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10; tiếp tục thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 11 và lớp 12 

2. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành giáo dục  

3. Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tăng cường công tác giáo dục đạo đức và 
giáo dục kỹ năng sống cho HS 

4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo 
dục, tiến hành đổi mới kiểm tra đánh giá, phù hợp đối tượng, khuyến khích tinh thần tự học, 
ý thức sáng tạo của học sinh. 

5. Tiếp tục xây dựng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò của các 
tổ chức đoàn thể, đổi mới quản lý để xây dựng nhà trường thực sự vững mạnh toàn diện. 



Cô Nguyễn Thị Hồng  - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:  

Trong buổi lễ, nhà trường đã tổ chức chào đón các em học sinh khối 10, Đây cũng là 
năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDPT theo định hướng nghề nghiệp. Đó vừa là niềm 
vui, đồng thời cũng là một thử thách rất lớn đối với thầy trò nhà trường. Bày tỏ cảm xúc của 
mình, em Thịnh Ngọc Mai, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: “Năm học này, cũng là năm học đầu tiên 
học sinh lớp 10 thực hiện chương trình GDPT hoàn toàn mới - chương giáo dục theo định 
hướng nghề nghiệp. Đó vừa là niềm vui, đồng thời cũng là một thử thách rất lớn đối với mỗi 
chúng em, song chúng em tin rằng bằng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong 
Nhà trường cùng với sự cố gắng của bản thân, chúng em sẽ quyết tâm vượt qua thử thách ban 
đầu, nắm bắt được cơ hội và viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường thân yêu” 



  

Em Thịnh Ngọc Mai, học sinh lớp 10A1 phát biểu và tặng hoa cô Hiệu trưởng 
Trong buổi lễ, nhà trường đã trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao 

trong kì thi tuyển sinh vào các trường ĐH năm 2022 
 

Thầy Dương Văn Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường đọc danh sách khen thưởng 
 



Học sinh đạt thành tích cao trong kì thi tuyển sinh vào các trường ĐH năm 2022 

Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong ngày lễ 
 

 



Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong ngày lễ 
 

Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong ngày lễ 
 



Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong ngày lễ 
 

Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong ngày lễ 
Một năm học mới đã bắt đầu, tiếng trống trường đã điểm, thầy và trò THPT Thượng 

Cát sẽ cùng nỗ lực  hết mình vì mục tiêu đã đề ra, không phụ lòng mong mỏi của các cấp chính 
quyền và các bậc cha mẹ học sinh. 

       Ban truyền thông 


