TRƯỜNG THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM –
NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
Trường được thành lập năm 1950, do dòng Đức Bà (Đạo Công
giáo) quản lý – tên trường là Reginamundi. Ngày 23/6/2003 thành lập
Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm theo quyết định số 2327/QĐ-UB của
UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khi thành lập với quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn
nhưng trường đã không ngừng phát triển vươn lên trong giảng dạy và học
tập để đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng. Trong nhiều năm liền
luôn đạt thành tích cao về chất lượng giảng dạy. Năm học 2013-2014,
trường đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ thi đua "Đơn
vị thi đua xuất sắc".
Nhà trường liên tục đẩy mạnh
thi đua “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. Kể
từ năm học 2020-2021 trở đi, nhà trường đã hoàn thành
việc trang bị 100% phòng học có máy lạnh và 100% thiết
bị nghe nhìn nhằm phục vụ công tác giảng dạy ở tất cả các
phòng học. Bên trong mỗi lớp học đều được trang bị hệ
thống rèm cửa, tivi, âm thanh hiện đại. Đặc biệt, nhà
trường đã tiến hành trang bị hệ thống cáp quang phát wifi
và hệ thống camera giám sát phủ khắp toàn trường.
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đa dạng hóa các
hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,
ngoại khoá và nghiên cứu khoa học của học sinh. Bên cạnh đó,
trường còn chú trọng tạo nguồn học sinh giỏi giúp học sinh đạt kết
quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, thi Olympic,
hội thi “Khoa học kỹ thuật”,… Như một truyền thống đẹp, hằng
năm học sinh trường luôn cố gắng đạt được nhiều kết quả cao
trong học tập cũng như phong trào. Bên cạnh đó, trường luôn tạo
điều kiện cho học sinh được tham gia các hoạt động để rèn luyện
và phát triển toàn diện với phương châm “Đổi mới - sáng tạo để
đưa Trường thành trường học thông minh, hiện đại”.
Ngoài việc đầu tư đổi mới phương pháp dạy học, trường
còn chú trọng việc khơi dậy các tiềm năng, phát huy sức sáng tạo, năng động của học sinh
thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, các Câu lạc bộ học thuật và Câu lạc bộ năng
khiếu để tạo điều kiện cho thế hệ học sinh Lê Thị Hồng Gấm trưởng thành toàn diện.

Trong năm học 2020-2021, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của thầy và trò, nhà
trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ,
cụ thể:
 Tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2021
đạt 99,7%.
 Đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 03
giải Ba trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp
Thành phố môn Anh văn.
 Đạt 01 huy chương Bạc môn Ngữ văn,
02 huy chương Đồng môn Anh văn
trong kỳ thi Olympic tháng 4.
Trong các năm học tiếp theo, Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm sẽ tiếp tục nỗ lực
hơn nữa để tạo ra những đột phá mới, nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng xu thế hội
nhập trong khu vực và quốc tế thông qua các chương trình giáo dục.
Trên con đường vươn tới sự phát triển chung, tập thể sư phạm và học sinh trường sẽ
tiếp tục cố gắng hơn nữa để tiếp nối những truyền thống đẹp của đơn vị trong suốt những năm
qua.

