Giới thiệu về trường
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 15:24 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 10:02

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN XÃ CÀ DY – TÀ BHING

Trường THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Giang
được thành lập từ tháng 8 năm 2002 theo quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/8/2002 của
UBND huyện Nam Giang. Trường được sáp nhập từ trường Phổ thông cơ sở Cà Dy và Phổ
thông cơ sở Tà Bhing. Từ khi mới thành lập, trường có khoảng hơn 100 em học sinh theo học.
Đến năm học 2004- 2005, trường chính thức dạy ở ngôi trường mới là ngôi trường hiện đóng tại
thôn Cà Rung xã Cà Dy. Đến tháng 6 năm 2014, theo quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày
26/6/2014 của UBND huyện Nam Giang, Trường THCS Liên Xã Cà Dy - Tà Bhing được chuyển
đổi thành Trường PTDT Bán trú THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing trực thuộc Phòng Giáo dục và
Đào tạo Nam Giang. Năm học 2014-2015 khi vừa được chuyển đổi trường có 286 học sinh/10
lớp với 26 cán bộ giáo viên nhân viên.
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Những năm đầu thành lập, nhà trường phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách cả về cơ
sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vượt qua khó khăn đó các thầy cô giáo qua
các thế hệ với lòng yêu nghề, sức trẻ và sự tâm huyết hết lòng vì học sinh thân yêu đã luôn
phấn đấu và trưởng thành. Đến hôm nay, sau gần 17 năm thành lập, thầy và trò nhà trường đã
xây dựng một mái trường sư phạm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thân thiện, một môi trường
công tác tích cực thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Dù khó khăn đến đâu cũng phải
tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt".
Năm học 2019- 2020, trường có 380 học sinh/ 11 lớp, với 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chi
bộ nhà trường có 18 đảng viên, nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức trong nhà trường đều phát huy vai trò hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ được giao. Với sự năng nỗ, nhiệt tình trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều thầy cô
giáo đã đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đạt các danh hiệu thi
đua và đạt được nhiều hình thức khen thưởng. Chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao,
hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, nhiều năm liền trường đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao
động tiên tiến.
Đến nay trường PTDT Bán trú THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing đã trở thành một trong những
trường THCS tiêu biểu, đạt được những thành quả đáng kể góp phần vào sự nghiệp giáo dục
huyện nhà, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương trên
chặng đường đổi mới.
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