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TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT BẾ GIẢNG

VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

Sáng nay, 15/7/2020, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ Bế
giảng và phát thưởng năm học 2019 - 2020. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo phường An
Sơn, đại diện Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu học sinh, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; Về phía
trường THPT Phan Bội Châu có thầy giáo Lê Minh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà
trường cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công
đoàn, Đoàn Thanh niên, các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh của nhà
trường.

Tại buổi Lễ Bế giảng, Nhà trường đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 15 tập thể học
sinh đạt thành tích xuất sắc về học tập và nề nếp, 886 học sinh đạt thành tích cao trong học tập
và rèn luyện, trong đó có 312 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và 574 em đạt danh hiệu học sinh
tiên tiến. Phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc tiêu biểu nhất trường thuộc về em Châu Trà
My, học sinh lớp 11/3; phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc nhất khối thuộc về các em: Ninh
Giao Mỹ Hằng (lớp 10/6), Nguyễn Trần Thùy Trang (lớp 11/3) và Phan Thị Phương (lớp 12/2).
Dịp này Nhà trường tiếp tục vinh danh khen thưởng 25 học sinh lớp 12 đoạt giải trong Kỳ thi
học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 và 03 học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi do
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các tổ chức, các nhà tài trợ cũng đã trao 14 suất học bổng,
mỗi suất 01 triệu đồng cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Trong diễn văn bế giảng năm học, thầy giáo Lê Minh Thơ - Hiệu trưởng nhà trường đã
điểm lại những thành tích nổi bật mà thầy và trò đã đạt được. Chất lượng 02 mặt dạy học và
giáo dục không ngừng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm 63,4%. Kỳ
thi học sinh giỏi lớp 12 năm học: 2019-2020 đã giành được 25 giải, trong đó có 02 giải nhì, 07
giải ba và 16 giải khuyến khích; ngoài ra học sinh của trường đã đạt nhiều giải cao trong các
cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Học trò xứ Quảng…Thầy giáo Lê Minh Thơ đã ghi nhận và đánh giá
cao những nỗ lực của các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của
nhà trường. Cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam,
Thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ; sự đồng hành, giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, các
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tổ chức xã hội, đã góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

XUÂN HOÀNG
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