LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2019 -2020
Một chặng đường dài đã qua với rất nhiều cố gắng và nỗ lực không ngừng
trong rèn luyện đạo đức và học tập, học sinh THPT Đống Đa đã được vinh danh
trong nhiều kỳ thi giành cho học sinh THPT của Hà Nội cấp cụm và thành phố
như: Giải Nhất thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến (tháng 11 năm 2018), Giải
Nhất thi tìm hiểu kiến thức pháp luật (tháng 3 năm 2019).Với mục tiêu phát triển
toàn diện, các em học sinh luôn ý thức được trách nhiệm của mình để duy trì và
phát huy truyền thống 60 năm dạy học và phát triển của THPT Đống Đa. Trong
những năm gần đây, đỗi ngũ học sinh mũi nhọn của nhà trường đã tăng cả về
chất lượng và số lượng. Năm học 2018 – 2019, nhà trường có học sinh đạt giải
trong kỳ thi HSG cấp Quốc gia cùng với nhiều giải HSG cấp thành phố và cấp
cụm. Với kết quả đó năm học 2019 - 2020 các em trong đội tuyển thi HSG của
nhà trường đã nỗ lực cố gắng để giành được kết quả cao như: học sinh Phạm
Khánh Linh –lớp 12D1- Giải Nhì môn Ngữ Văn, học sinh Trần Tuấn Hải –lớp
12A1 – Giải Nhì môn Sinh học…và nhiều giải thuộc các bộ môn Tiếng Anh và
Vật Lý. Các em là niềm tự hào của nhà trường, kết quả học tập của các em là
nguồn động viên tinh thần to lớn giúp thầy cô có thêm động lực, niềm tin để tiếp
tục chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò kế tiếp. Chúc các em thật mạnh
khỏe để thực hiện được ước mơ tiếp theo của mình, sẽ luôn thành công trong
cuộc sống, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn các em vì tất cả, những
gì các em đã - đang và sẽ làm vì màu cờ sắc áo của Đống Đa – ngôi trường
Hạnh Phúc - thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.
Một số hình ảnh trong buỗi lễ trao giấy chứng nhận
Học sinh giỏi thành phố năm học 2019 -2020

