
NGÔI TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT  

XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN 

Trường THPT Thượng Cát được thành lập theo Quyết định số 5316/QĐ-UB 

ngày 25/8/2004 của UBND Thành phố Hà Nội, là trường THPT công lập đóng trên 

địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

 Trong suốt 18 năm thành lập, nhà trường luôn tuyên truyền, giáo dục cho CB, 

GV, CNV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường lớp 

luôn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ 

CBGV, NV và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022. 

Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học 

sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ. để mỗi ngày 

các em đến trường là một niềm vui. 

Việc giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” luôn được chú trong, 

Ban Giám hiêụ nhà trường ngay từ đầu mỗi năm học đều lập kế hoạch trồng bổ sung 

cây xanh bóng mát, cây cảnh, trang trí phòng học; vệ sinh môi trường, cảnh quan sư 

phạm; dự trù kinh phí, thành lập ban chỉ đạo, phân công công việc cụ thể cho các tiểu 

ban phụ trách từng công việc cụ thể. 

Tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, bố trí phù hợp trong sân trường, 

đảm bảo diện tích cần thiết trong sân trường được che phủ bởi cây xanh có bóng 

mát, cung cấp đủ bóng mát cho học sinh vui chơi, hoạt động ngoài trời. 

 

  



  

  

Quang cảnh sân trường và khu sân bóng luôn xanh, sạch, đẹp 

Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, 

dưới gốc cây, trong lớp học. 

  



  

  

Các bồn hoa trước cửa lớp học luôn được chăm sóc 

Quang cảnh nhà trường luôn được trang hoàng với những hàng ghế đá, những 

bức tranh hài hòa với thiên nhiên tạo thành điểm nhấn đồng thời là nơi thư giãn cho 

thầy cô và học trò sau mỗi giờ học. 

  



  

Nơi thư giãn sau mỗi giờ học. 

Bảo dưỡng, sửa chữa đường nước phục vụ khu nhà vệ sinh, khu vực rửa tay 

của HS trước khi vào lớp học. 

 

 

Khu vực rửa tay của HS trước khi vào lớp học. 

 

 

Nhà trường hoàn thiện việc sửa sang, lắp đặt mới thiết bị vệ sinh toàn trường, 

phân công trực quét 2 lần/ngày, đảm bảo sạch sẽ, đầy đủ xà phòng và dung dịch sát 

khuẩn để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. 



 

Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ 

Cảnh quan sân trường sạch đẹp, cổng trường được xây mới, tổng thể nhà 

trường trang hoàng, hài hòa, thẩm mĩ, phù hợp môi trường sư phạm, tường quét ve 

mới, thay thế một số cửa sổ hỏng 

  

Nhà trường trang hoàng, hài hòa, thẩm mĩ phù hợp môi trường sư phạm 

Đoàn trường, Hội Chữ thập đỏ thường xuyên tuyên truyền về phòng chống 

Covid-19: Tổ chức đo nhiệt độ tại cổng trường; Các lớp học đều trang bị dung dịch 

sát khuẩn, khẩu trang y tế dự phòng; Hướng dẫn giáo viên và học sinh cùng tự bảo 

vệ trước dịch bệnh. 



  

Công tác phòng chống Covid-19 luôn được chú trọng 

Có thể nói trong suốt những năm qua, nhà trường đã tạo được môi trường cảnh 

quan cây xanh bóng mát, cây cảnh, bồn hoa đẹp bằng chính công sức của thầy và trò 

tự trồng, chăm sóc. 

Bước đầu đạt được kết quả như vậy là do sự cố gắng, nỗ lực, thống nhất cao 

trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và huy động được sự tham gia của học 

sinh, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương. Trường đạt các tiêu chí “Xanh - 

Sạch - Đẹp - An toàn” không chỉ làm thay đổi bộ mặt môi trường học đường, làm 

đẹp cảnh quan sư phạm mà còn đạt được mục tiêu giáo dục môi trường cho mỗi cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phát huy hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục. 

       BAN TRUYỀN THÔNG 

          Tác giả: Nguyễn Thu Hằng - Giáo viên môn Ngữ Văn 

 

 


