
 

 

 

Ngôi trường được vinh dự mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, người 

con của đất Quảng (thôn Tây Lộc, xã  Tam Lộc, thành phố Tam Ký, tỉnh Quảng 

Nam); là một nhà cách mạng kiệt xuất, người tiên phong cổ vũ dân chủ ở Việt Nam, 

người đã đề xướng đường lối cứu nước bất hủ: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân 

sinh”. “Chi bằng học” – tư tưởng chủ đạo của Phan Châu Trinh trong sự nghiệp Duy 

Tân đất nước. 



Trường THPT Phan Châu Trinh được thành lập vào tháng 9 năm 1952, cơ sở đầu 

tiên đặt tại trường Tiểu học Đà Nẵng (nay là Trường Tiểu học Phù Đổng). Năm học 

1954–1955, trường được xây dựng tại 167 Lê Lợi và chính thức được mang tên 

trường trung học Phan Châu Trinh. Từ năm học 2004–2005, trường xây dựng thêm 

cơ sở mới tại 154 Lê Lợi. 

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Phan Châu Trinh là ngôi 

trường có bề dày truyền thống dạy tốt - học tốt, là một trong những ngôi trường có 

chất lượng giáo dục uy tín, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. 

Nhiều thế hệ học sinh Phan Châu Trinh khá giỏi về văn hóa, khỏe mạnh về thể chất, 

đạo đức tốt, sống có lý tưởng, đã trưởng thành và không ít người trở thành những nhà 

khoa học, những doanh nhân thành đạt... Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh 

làm việc và sinh sống trên khắp mọi miền trong và ngoài nước luôn hướng về trường, 

luôn đồng hành cùng với các hoạt động của nhà trường, đặc biệt góp phần đẩy mạnh 

hoạt động khuyến học, khuyến tài ngày càng khẳng định thêm giá trị truyền thống 

“uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần hiếu học của học sinh Phan Châu Trinh. 

Hiện nay, trường có Đảng bộ gồm 85 đảng viên; Đoàn TNCSHCM trường gồm 

93 chi đoàn lớp và 1 chi đoàn giáo viên. Tổng số CBGVNV là 230, được biên chế ở 

13 tổ chuyên môn và 2 tổ nghiệp vụ. 

Năm học 2020–2021, trường có 93 lớp, với 31 lớp mỗi khối, tổng số học sinh là 

3769; đặc biệt nhà trường vui mừng chào đón 1286 học sinh ưu tú ở các trường 

THCS đã trúng tuyển vào lớp 10. Mong rằng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập và đạt 

nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, trở thành niềm tự hào của gia đình và nhà 

trường.  

Năm học 2019 –2020, được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, 

sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội, thầy 

cô giáo và học sinh toàn trường đã ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi 

trường sư phạm lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.  

Trong năm học mới 2020–2021, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, 

hoàn thiện CSVC; mỗi thầy cô giáo nêu cao hơn nữa tấm gương về đạo đức, lối sống, 

tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kĩ năng sống… giúp học sinh phát triển những 

phẩm chất, năng lực cần thiết, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng 

lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của 

bản thân, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách 

mạng công nghiệp mới. 

Các em học sinh phải biết tự hào và phát huy những truyền thống tốt đẹp của của 

nhà trường, tích cực trong học tập, rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa; trau dồi 

phẩm chất đạo đức, xây dựng lối ứng xử có văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật, bảo vệ môi trường; xây dựng động cơ, thái độ và phương pháp tự học đúng đắn; 

xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh; rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện và 

phát huy giá trị bản thân. 

Thầy và trò Trường THPT Phan Châu Trinh tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt - học 

tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. 




