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GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN

Trường THPT Nông Sơn là 1 trong 5 trường THPT thuộc Huyện Quế Sơn trước đây và nay là
Trường THPT duy nhất của huyện miền núi Nông Sơn có nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đảm
bảo trình độ học vấn THPT cho học sinh 7 xã của Huyện Nông Sơn. Qua 26 năm tồn tại và phát
triển, đến nay nhà trường có có 1128 học sinh chia thành 25 lớp và học 2 ca. Tổng số
CB-GV-CNV là 57, trong đó: CBQL: 03, Giáo viên: 48, Nhân viên: 06
Là một trường THPT thuộc huyện miền núi, được đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng
với phương châm giáo dục "Tất cả vì học sinh thân yêu" cùng nhận thức "Nâng cao chất lượng
dạy và học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu" của trường, thầy và trò Trường THPT Nông Sơn đã
không ngừng vượt khó vươn lên, từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các
trường THPT trên toàn tỉnh, đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân và lãnh đạo chính
quyền địa phương. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có những
chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh có Hạnh kiểm Tốt, Khá hằng năm luôn đạt trên 85 % ; học
sinh có học lực từ Trung bình trở lên luôn đạt trên 80% ; học sinh thi đỗ tốt nghiệp năm sau cao
hơn năm trước; học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ ngày càng nhiều (khoảng 30%), nhiều
học sinh của nhà trường cũng đã tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi như: Giải nhất
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môn Văn kỳ thi học sinh Giỏi tỉnh năm 2004-2005, Thủ khoa đại học kiến trúc kỳ thi tuyển sinh
ĐH năm học 2007-2008, Giải nhất Hội thi TTVH cấp tỉnh (năm 2010-2011), Thủ khoa khối M Đại học Quy Nhơn (năm 2010-2011), Á khoa khối A1 - Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm học
2011-2012 và nhiều huy chương vàng, bạc, đồng...trong các hoạt động văn hoá văn nghệ,
TDTT cấp tỉnh. CB-GV-CNV của nhà trường nhiều năm liền đạt các danh hiệu Lao động tiên
tiến, Chiến sĩ thi đua..., một số giáo viên tiếp tục theo học các lớp Cao học để nâng cao trình độ
chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Từ những kết quả đạt được, với nhiều thời cơ và thách thức mới đang đặt ra, thầy và trò Trường
THPT Nông Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, phấn đấu xây dựng trường THPT Nông Sơn xứng
đáng là trường điểm của huyện Nông Sơn, ngôi trường đang trên đà đổi mới đi lên, góp phần
đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí cho địa phương, ươm mầm cho những tài năng xây hoài bão
lớn với sức sống trong thời đại mới, thời đại của CNTT và tri thức.
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