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“ Trường Chuẩn quốc gia THCS Như Quỳnh” là một ngôi trường khang 

trang nằm giữa trung tâm TT Như Quỳnh . Nơi đây đã chắp cánh ước mơ cho 

bao thế hệ học trò bay cao, bay xa vào tương lai tươi sáng.  

 Trường được thành lập từ năm 1954, lúc đó trường mang tên là Trường 

Tiền Tiến, sau này được đổi tên thành: “ Trường cấp II Như Quỳnh” rồi 

“Trường THCS Như Quỳnh”. 

 Trong thời gian đất nước chưa thống nhất, ngôi trường mới chỉ là những 

dãy nhà cấp bốn với phòng học đơn sơ. Sau hoà bình, cũng có thời kì trường 

không đủ phòng học cho các lớp học sinh nên phải đi học nhờ, học hai ca 

nhưng đội ngũ thầy cô vẫn rất cố gắng, nhiệt tình với công việc giảng dạy, các 

em học sinh vẫn không ngừng phấn đấu, vượt khó. 

 Năm học 2018-2019,nhà trường có đội ngũ 43 thầy cô trực tiếp làm 

nhiệm vụ giảng dạy, một văn thư, một kế toán, một giáo viên chuyên trách về 

thiết bị đồ dùng. Đội ngũ thầy cô vững chắc tay nghề, được đào tạo chính quy 

và đạt chuẩn, thậm chí còn có rất nhiều các thầy cô đã và đang theo học các 

khoá học đào tạo trên chuẩn. Các thầy cô đều yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết 

với nghề, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, không ngừng học tập, trau dồi 

tri thức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Luồng gió mới của khoa học 

công nghệ đã tạo ra sức thu hút say mê, tìm tòi, sáng tạo của các thầy cô giáo. 

Các thầy cô đã ứng dụng công nghệ mới vào việc soạn giảng, đặc biệt là ứng 

dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp dạy học: “ Thầy là 

chủ thể hướng dẫn, học sinh là chủ thể tích cực chủ động, sáng tạo.” Từ 

khi soạn giáo án điện tử, giờ học trở nên sinh động hơn, học sinh ham thích 

học hơn. Nhà trường có đội ngũ thầy cô có tay nghề vững chuyên môn sâu 

như thầy Vũ Văn Chuyển - Hiệu phó nhà trường, có trình độ và năng lực quản 

lí tốt, cô Nguyễn Thị Hường, cụ Vũ Thị Mai Lan, thầy Vũ Văn Xuân…Đội ngũ 

các thầy cô giáo trẻ , là những Đoàn viên ưu tú, Đảng viên trẻ, nhiệt huyết 

trong công tác, năng động, sáng tạo, không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm 

của các đồng nghiệp đi trước và vận dụng tốt đổi mới phương pháp vào dạy 

học đã làm cho học sinh thực sự say mê, hứng thú với bài học và hiệu quả giờ 

học đạt chất lượng tốt như cô: Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Tuyết Thanh, 

Lê Thị Hà, …Các thầy cô giáo trong hội đồng nhà trường đều là những nhà 

sư phạm gương mẫu,có tinh thần đoàn kết,  yêu nghề, mến trẻ, luôn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của mình. Công đoàn nhà trường cũng rất quan tâm đến đời 

sống của anh chị em giáo viên, tạo điều kiện hết mức để việc dạy học của công 

đoàn viên đạt đến kết quả tốt nhất. 

 Các thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm hết mình vì lớp học, vì đàn 

em thân yêu. Mỗi thầy cô là một anh chị phụ trách qua tâm, giúp đỡ các em, 



hướng dẫn các em trong mọi hoạt động tập thể và hoạt động xã hội: “ Cô giáo 

như mẹ hiền”. Có nhiều thầy cô nhiều năm liền là giáo viên chủ nhiệm giỏi 

như cô: Phạm Thị Kim Oanh, Bựi Thị Hải Yến…bên cạnh đó, đội ngũ các thầy 

cô làm nhiệm vụ giảng dạy cũng rất tận tình, tâm huyết với nghề, với chuyên 

môn của mình, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

như: cô Hoàng Thị Trang, cô Phạm Thị Quyên...có nhiều sáng kiến kinh 

nghiệm xếp loại tốt để đồng nghiệp học hỏi như cô Nguyễn Thựy Dương. 

 Nhờ sự nỗ lực và cố gắng hết mình của các thầy cô giáo mà nhà trường 

nhiều năm liền được công nhận là trường học tiên tiến xuất sắc của huyện, 

được công nhận là cơ quan đơn vị văn hoá. Năm học 2002-2003, trường được 

công nhận danh hiệu : “ Trường chuẩn quốc gia”.  Các thầy cô trong Hội 

đồng nhà trường làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm 

túc cuộc vận động 2.0 với 4 nội dung ( Nói không với tiêu cực trong thi cử và 

đánh giá xếp loại học sinh. Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục. Nói 

không với việc ngồi nhầm lớp. Nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo.) 

Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về tự học, tự rèn luyện. Có thầy cô đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền như cô: Đỗ Thị Thu Thủy, cụ Hoàng 

Thị Trang… hầu hết các thầy cô đều là những Lao động tiên tiến, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

 Trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục xây dựng: “ Trường học 

thân thiện, học sinh tích cực” và đề nghị các cấp lãnh đạo, chính quyền địa 

phương giúp đỡ, xây dựng thêm một số phòng học bộ môn, phòng đồ dùng, 

phòng thí nghiệm để nâng cao hơn nữa, đáp ứng nhu cầu giáo dục của thời đại 

mới. Nhà trường có phòng tin học dành cho các lớp khối tiếp cận với thế giới 

truyền thông qua mạng In-tơ-net. 

 Năm học 2007-2008, ngôi trường được xây dựng lại và hoàn thành 

trong niềm hân hoan, phấn khởi của cả thầy trò và các bậc phụ huynh học 

sinh. Ngôi trường mới ba tầng với 18 phòng học kiên cố, bàn ghế mới, sạch 

đẹp, bảng, quạt, đèn đầy đủ. đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh dưới mọi 

thời tiết. Nhờ vậy mà với gần 900 học sinh, trường không còn cảnh lớp học 

hai ca. Các em học sinh đều chăm ngoan, siêng học. Nhiều học trò là con 

ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 

cấp tỉnh. Các em có tinh thần vượt khó, nỗ lực trong học tập và đạt kết quả 

cao như em: Lê Thị Diễm Lệ, Nguyễn  Thị Huế lớp 9A, em Vũ Thuỳ Dương 

lớp 7A nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Nhiều tập thể lớp trở thành 

những Chi Đội mạnh, những bông hoa điển hình như Chi Đội 9A, 9D, 8A, 8E, 

7A, 7E, 6A, 6B. 

 Thầy và trò trường THCS Như Quỳnh đang ngày đêm phấn đấu, rèn 

đức, luyện tài, trau dồi tri thức, lập nhiều thành tích để tô thắm cho bông hoa 

trường ngày càng rực rỡ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu, 

tươi sáng. 



 Trong không khí tưng bừng của cả nước chào đón ngày hội lớn, hướng 

về cội nguồn, về truyền thống Tôn sư trọng đạo, thầy và trò trường THCS 

Như Quỳnh đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích dâng lên ngày hội lớn: 

20/11. Trường học tưng bừng trong không khí hội giảng: Thầy dạy tốt, trò học 

tốt, các thầy cô đã có nhiều tiết dạy giỏi, các em đã có nhiều bông hoa điểm 

tốt, nhiều việc làm tốt, có ý nghĩa thiết thực để chào mừng 33 năm ngày nhà 

giáo Việt Nam. 

 Các thầy cô giáo bằng năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề 

nghiệp cao đã và đang ra sức  bồi dưỡng lớp lớp đàn em trở thành những nhân 

tài cho đất nước, đào tạo các em học sinh: “ Giàu về tri thức, khoẻ mạnh về 

thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về phẩm chất đạo đức”, trở 

thành những con người theo định hướng con người mới xã hội chủ nghĩa: Vừa 

hồng, vừa chuyên. 

 Bởi tất cả những điều đó mà Trường chuẩn quốc gia, trường THCS 

Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh luôn xứng đáng là một ngôi trường Tiên 

tiến xuất sắc của Phòng Giáo dục Huyện Văn Lâm. 
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                                                          Nguyễn Thuỳ Dương 

 

                                              Tổ Xã Hội- Trường THCS Như Quỳnh. 
 


