Táº¡p chÃ- Thi Ä‘ua Khen thÆ°á»Ÿng

TrÆ°á»•ng THPT chuyÃªn Nguyá»…n Du - tá»‰nh Ä•ÄƒkLÄƒk
Thá»© sÃ¡u, 31/07/2009

TrÆ°á»•ng thành láº-p theo quyáº¿t Ä‘á»‹nh sá»‘ 435/QÄ•-UB ngày 23 tháng 6 nÄƒm 1994 cá»§a UBND tá»‰nh Ä•ÄƒkLÄƒk, kh
má»›i thành láº-p mang tên TrÆ°á»•ng Phá»• thông cáº¥p 2 - 3 chuyên Nguyá»…n Du, Ä‘áº¿n nÄƒm há»•c 2000 - 2001
Ä‘á»•i tên thành TrÆ°á»•ng THPT chuyên Nguyá»…n Du.
Vá»›i phÆ°Æ¡ng châm giáo dá»¥c toàn diá»‡n, láº¥y giáo dá»¥c Ä‘áº¡o Ä‘á»©c làm ná»•n táº£ng, giáo dá»¥c trí thá»©c
làm mÅ©i nhá»•n, Nhà trÆ°á»•ng Ä‘ã và Ä‘ang ra sá»©c Ä‘á»•i má»›i phÆ°Æ¡ng pháp giáo dá»¥c, khuyáº¿n khích giáo viên,
há»•c sinh phát huy sáng kiáº¿n kinh nghiá»‡m trong dáº¡y và há»•c; Xây dá»±ng trÆ°á»•ng lá»›p khang trang, trang
thiáº¿t bá»‹, Ä‘á»“ dùng dáº¡y và há»•c Ä‘áº§y Ä‘á»§, Ä‘áp á»©ng tá»‘t công tác dáº¡y và há»•c. Nhà trÆ°á»•ng không
ngá»«ng nâng cao trình Ä‘á»™ chuyên môn, nghiá»‡p vá»¥ cho Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™, giáo viên. Hiá»‡n nay, trÆ°á»•ng có
88 CBCNV trong Ä‘ó giáo viên trá»±c tiáº¿p Ä‘á»©ng lá»›p là 80, tá»· lá»‡ giáo viên Ä‘áº¡t chuáº©n là 100%; Có 06
Tháº¡c sá»¹, trong Ä‘ó 02 Tháº¡c sá»¹ Ä‘Æ°á»£c Ä‘ào táº¡o táº¡i Australia, 07 sáº¯p báº£o vá»‡ luáº-n vÄƒn tá»‘t nghiá»‡p
và 08 giáo viên Ä‘ang Ä‘Æ°á»£c Ä‘ào táº¡o Tháº¡c sá»¹ há»‡ chính quy; Có nhiá»•u giáo viên có 2 báº±ng Ä•áº¡i há»•c, Ä‘a
sá»‘ CB - GV có chá»©ng chá»‰ tin há»•c và ngoáº¡i ngá»¯. 100% cán bá»™, giáo viên, công nhân viên cháº¥p hành
nghiêm chá»‰nh chá»§ trÆ°Æ¡ng, Ä‘Æ°á»•ng lá»‘i cá»§a Ä•áº£ng, Pháp luáº-t cá»§a Nhà nÆ°á»›c. NÄƒm há»•c 2008 - 2009,
TrÆ°á»•ng có 30 lá»›p, 1026 há»•c sinh Ä‘Æ°á»£c biên cháº¿ thành các lá»›p chuyên theo Ä•iá»•u lá»‡ TrÆ°á»•ng THPT
Chuyên cá»§a Bá»™ Giáo dá»¥c và Ä•ào táº¡o.
Trên cháº·ng Ä‘Æ°á»•ng 15 nÄƒm pháº¥n Ä‘áº¥u trÆ°á»Ÿng thành, máº·
còn gáº·p nhiá»•u khó khÄƒn, nhÆ°ng vá»›i sá»± không ngá»«ng ná»— lá»±c pháº¥n Ä‘áº¥u cá»§a táº-p thá»ƒ Lãnh
Ä‘áº¡o, CBCNV, giáo viên và há»•c sinh cá»§a Nhà trÆ°á»•ng Ä‘ã gáº·t hái Ä‘Æ°á»£c nhá»¯ng thành tích Ä‘áng tá»± hào
trong sá»± nghiá»‡p trá»“ng ngÆ°á»•i: Xáº¿p loáº¡i há»•c lá»±c bình quân hàng nÄƒm Ä‘áº¡t giá»•i và khá Ä‘áº¡t trên 90%,
xáº¿p loáº¡i Ä‘áº¡o Ä‘á»©c: 100% tá»‘t và khá; thi tá»‘t nghiá»‡p lá»›p 12 hàng nÄƒm xáº¥p xá»‰ Ä‘áº¡t 100%, thi Ä‘á»— vào
Ä•áº¡i há»•c hàng nÄƒm bình quân 90%; Thi HSG cáº¥p Quá»‘c gia 381 giáº£i, thi HSG cáº¥p tá»‰nh 1250 giáº£i; Thi
Olympic các tá»‰nh phía Nam: 345 huy chÆ°Æ¡ng. NÄƒm há»•c 2003 - 2004 xáº¿p thá»© 4/91 Ä‘Æ¡n vá»‹ tham gia, nÄƒm
há»•c 2004 - 2005 xuáº¥t sáº¯c xáº¿p thá»© 4/94 Ä‘Æ¡n vá»‹ tham gia, Ä‘áº·c biá»‡t nÄƒm há»•c 2005 - 2006 xuáº¥t
sáº¯c xáº¿p thá»© 4/60 Ä‘Æ¡n vá»‹ tham gia và Ä‘áº¡t giáº£i nháº¥t cá nhân và Ä‘á»“ng Ä‘á»™i môn Toán. Thi môn Hóa do Ä•áº¡
sá»© quán Australia tá»• chá»©c: 321 huy chÆ°Æ¡ng. 158 há»•c sinh Ä‘Æ°á»£c tuyá»ƒn tháº³ng vào Ä•áº¡i há»•c, 25 há»•c
sinh Ä‘Æ°á»£c chá»•n Ä‘i du há»•c nÆ°á»›c ngoài. Bên cáº¡nh các thành tích Ä‘áº¡t Ä‘Æ°á»£c trong công tác há»•c táº-p, Nhà
trÆ°á»•ng còn là Ä‘Æ¡n vá»‹ Ä‘i Ä‘áº§u trong viá»‡c Ä‘á»•i má»›i công nghá»‡, phát huy sáng kiáº¿n cáº£i tiáº¿n Ä‘úc káº¿t
kinh nghiá»‡m thá»±c tiá»…n, có nhá»¯ng mô hình tiên tiáº¿n Ä‘Æ°á»£c các cáº¥p công nháº-n: Sáng kiáº¿n thành
láº-p các CLB chuyên môn, sáng kiáº¿n xây dá»±ng các "Tá»• chá»©c tá»± quáº£n" trong cán bá»™, giáo viên,
công nhân viên và há»•c sinh. Ä•i Ä‘áº§u trong viá»‡c Ä‘á»•i má»›i phÆ°Æ¡ng pháp dáº¡y há»•c, vá»›i tiêu chí "Nháº¡y bén
tiáº¿p thu cái má»›i, cáº£i tiáº¿n, Ä‘á»•i má»›i và Ä‘ón Ä‘áº§u", khai thác tá»‘t tháº¿ máº¡nh CNTT... Máº·t khác, Nhà
trÆ°á»•ng còn làm tá»‘t công tác xã há»™i hóa giáo dá»¥c, công tác tá»« thiá»‡n, tuyên truyá»•n pháp luáº-t và các tá»‡
náº¡n xã há»™i cho các em há»•c sinh; Xây dá»±ng trÆ°á»•ng lá»›p xanh sáº¡ch Ä‘áº¹p; Ä•áº·c biá»‡t coi trá»•ng công tác
phá»‘i phá»£p giáo dá»¥c giá»¯a gia Ä‘ình và Nhà trÆ°á»•ng. Duy trì và Ä‘áº©y máº¡nh phong trào thi Ä‘ua dáº¡y tá»‘t - há»•c
tá»‘t, thÆ°á»•ng xuyên tá»• chá»©c thao giáº£ng, dá»± giá»•, ngày càng có nhiá»•u tiáº¿t dáº¡y xuáº¥t sáº¯c, váº-n
dá»¥ng linh hoáº¡t các phÆ°Æ¡ng pháp dáº¡y há»•c, 39 giáo viên thi tay nghá»• Ä‘áº¡t danh hiá»‡u Giáo viên dáº¡y
giá»•i cáº¥p tá»‰nh, hàng nÄƒm hÆ¡n 90% giáo viên Ä‘áº¡t danh hiá»‡u Giáo viên giá»•i cáº¥p cÆ¡ sá»Ÿ. Má»—i nÄƒm có
tá»›i 95% giáo viên tá»± giác tham gia viáº¿t sáng kiáº¿n kinh nghiá»‡m, Ä‘á»• tài Ä‘a dáº¡ng phong phú, Ä‘áº¡t
nhiá»•u giáº£i các cáº¥p và có giá trá»‹ thá»±c tiá»…n cao. Vá»›i bá»• dày thành tích trong dáº¡y và há»•c 15 nÄƒm qua,
Nhà trÆ°á»•ng Ä‘ã vinh dá»± Ä‘Æ°á»£c Ä•áº£ng và Nhà nÆ°á»›c trao táº·ng nhiá»•u pháº§n thÆ°á»Ÿng cao quý: - 12 nÄƒm là
tiên tiáº¿n xuáº¥t sáº¯c. - 12 nÄƒm liá»•n Ä‘Æ°á»£c UBND tá»‰nh và Bá»™ Giáo dá»¥c táº·ng Báº±ng khen. - Ä•Æ°á»£c
Thá»§ tÆ°á»›ng Chính phá»§ táº·ng Báº±ng khen vá»• thành tích Thi Ä‘ua dáº¡y tá»‘t nÄƒm 2003. - 3 láº§n Ä‘Æ°á»£c
Thá»§ tÆ°á»›ng Chính phá»§ táº·ng Cá»• Thi Ä‘ua xuáº¥t sáº¯c (nÄƒm 2004, 2005, 2008). - Ä•Æ°á»£c Công Ä‘oàn Giáo
dá»¥c Viá»‡t Nam táº·ng Báº±ng khen vá»• thành tích 10 nÄƒm thá»±c hiá»‡n tá»‘t cuá»™c váº-n Ä‘á»™ng "Ká»· cÆ°Æ¡ng Tình thÆ°Æ¡ng - Trách nhiá»‡m" nÄƒm 2004. - Ä•Æ°á»£c Bá»™ VÄƒn hóa - Thông tin (cÅ©) nay là Bá»™ VÄƒn hóa, Thá»ƒ th
táº·ng Cá»• Thi Ä‘ua xuáº¥t sáº¯c trong "Phong trào Xây dá»±ng Ä•á»•i sá»‘ng VÄƒn hóa cÆ¡ sá»Ÿ" 5 nÄƒm (2001 - 2005) nÄƒm
2005. - Ä•Æ°á»£c UBND tá»‰nh táº·ng Cá»• Thi Ä‘ua xuáº¥t sáº¯c nÄƒm 2007. - Chi bá»™ Ä•áº£ng Nhà trÆ°á»•ng 12 nÄƒm
liá»•n là cÆ¡ sá»Ÿ Ä•áº£ng trong sáº¡ch vá»¯ng máº¡nh. - Công Ä‘oàn TrÆ°á»•ng 12 nÄƒm liá»•n là Ä‘Æ¡n vá»‹ vá»¯ng máº¡nh
xuáº¥t sáº¯c và Ä‘Æ°á»£c LÄ•LÄ• tá»‰nh, Công Ä‘oàn Giáo dá»¥c Viá»‡t Nam táº·ng Cá»• Thi Ä‘ua xuáº¥t sáº¯c. - Ä•oàn
trÆ°á»•ng 10 nÄƒm liá»•n là Ä‘Æ¡n vá»‹ vá»¯ng máº¡nh, Ä‘Æ°á»£c Tá»‰nh Ä‘oàn và Trung Æ°Æ¡ng Ä‘oàn táº·ng Báº±ng khen
giáo viên Ä‘Æ°á»£c phong táº·ng Nhà giáo Æ°u tú, 01 há»•c sinh và 01 giáo viên Ä‘Æ°á»£c nháº-n giáº£i thÆ°á»Ÿng Toán
há»•c Lê VÄƒn Thiêm (nÄƒm 2003). - Hàng nÄƒm, có hÆ¡n 10 cán bá»™, giáo viên Ä‘Æ°á»£c công nháº-n CSTÄ• cáº¥p tá»‰
tá»« 30 Ä‘áº¿n 55 CSTÄ• cáº¥p cÆ¡ sá»Ÿ, Ä‘Æ°á»£c UBND tá»‰nh và Bá»™ Giáo dá»¥c và Ä•ào táº¡o, Chính phá»§ táº·ng
nhiá»•u Báº±ng khen. Vá»›i bá»• dày thành tích nêu trên, Nhà trÆ°á»•ng xá»©ng Ä‘áng Ä‘Æ°á»£c Chá»§ tá»‹ch nÆ°á»›c
táº·ng thÆ°á»Ÿng Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng háº¡ng Ba.
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