ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 11 (Niên khóa 2016 - 2018)
(Chương trình rút gọn dùng để phổ biến cho học sinh)
I. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian tập trung: 12g45 phút Chủ Nhật - ngày 28/10/2018
- Địa điểm: Hội trường – 15 Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú
II. Phòng tập trung học sinh
STT

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
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PHÒNG
TẬP
TRUNG

THỨ TỰ
NHẬN BẰNG

Từ 12g45 đến 13g15 học sinh Khóa 11 tập trung theo phòng quy định, nghe GVCN phổ biến các
nội dung và di chuyển đến hội trường theo hướng dẫn GVCN
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Trần Thu Nga
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16YS_01A, 02A

Nguyễn Thị Chín
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Phan Thị Thảo Linh
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16ĐD_01A, 16YS_03A

Phan Thị Thảo Linh

B302
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Học sinh Khóa 11 và Khóa 12 tập trung vào Hội trường
Phòng mượn áo thụng: B303

III.

Sơ đồ chỗ ngồi trong hội trường
Sân khấu
Dãy bàn: Ban Giám
hiệu

Dãy bàn: Tiếp tân

Học sinh biểu diễn
văn nghệ
Học sinh dự lễ khóa
11

Học sinh dự lễ khóa
12

Dãy bàn: Giáo viên

Học sinh nhận học bổng
khóa 12
đường
xuống
sân
khấu

Học sinh hoàn thành tốt

đường nhiệm vụ khóa 12
lên
Học sinh nhận bằng sân Học sinh nhận học bổng
khấu khóa 11
tốt nghiệp

Học sinh hoàn thành tốt
nhiệm vụ khóa 11
Học sinh khóa 11 tốt nghiệp
loại Xuất sắc, Giỏi

IV. Nội dung chương trình
Thứ tự
chương
trình

Nội dung

Ghi chú
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- Học sinh nhận học bổng, hoàn tốt
nhiệm vụ khi lên sân khấu nhận
khen thưởng yêu cầu mặc áo sơ mi
đồng
phục.
- Học sinh tập trung vào Hội trường,
ngồi đúng vị trí quy định, Cô Chi
điểm danh theo danh sách
- Học sinh khóa 12 nhận khen
thưởng xong quay về ngồi vị trí quy
Học Sinh khóa 12 nhận giấy khen và quà định
ban
đầu;
khen tặng cán bộ lớp hoàn thành tốt nhiệm - Học sinh Khóa 11 nhận khen
vụ năm học 2017-2018
thưởng xong về khu vực phát bằng
tốt nghiệp đã quy định
Học sinh TCCN khóa 11 niên khóa 20162018 đạt Tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi
Học sinh TCCN khóa 11 niên khóa 2016- Học sinh nhận bằng tốt nghiệp
2018 nhận bằng tốt nghiệp theo thứ tự lớp:
xong, GVCN hướng dẫn về phòng
16YS_01K
mượn áo thụng trả áo và quay về hội
16YS_01A, 02A
trường ngồi theo vị trí ban đầu.

8

16DS_01B
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16ĐD_01A, 16YS_03A
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Sau khi kết thúc chương trình lễ: Học sinh Khi nhận Học sinh phải trình
khóa 11 ký nhận bằng tốt nghiệp chính CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán
ảnh, không nhận giùm.
thức tại phòng ĐT&ĐBCL (A103)
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Học Sinh khóa 11 nhận học bổng khuyến
khích học tập năm học 2017-2018
Học Sinh khóa 11 nhận giấy khen và quà
khen tặng cán bộ lớp hoàn thành tốt nhiệm
vụ năm học 2017-2018
Học Sinh khóa 12 nhận học bổng khuyến
khích học tập năm học 2017-2018

BAN TỔ CHỨC

