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Trường Phổ thông trung học Lê Quý ðôn ở số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
là ngôi trường trung học ñầu tiên ở Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh trường Lê Quý ðôn.

Ngôi trường ñược xây dựng theo nghị ñịnh của Thống soái Nam Kỳ - Thiếu tướng Hải quân Krantz ký ngày 14/1/1874. Vào bấy giờ, trường mang tên Chasseloup Laubat (Collège Chasseloup Laubat), lấy tên người giữ chức
Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại còn gọi là Bộ Thuộc ñịa.
Trường dạy theo chương trình Pháp từ tiểu học ñến tú tài và chia làm hai khu: Khu dành cho học trò người Pháp,
gọi là Quartier Européen và khu dành cho học trò Việt vì có thêm giờ học tiếng Việt, gọi là Khu bản xứ (Quartier
Indigène).
Năm 1958, trường ñổi tên là Lycée Jean - Jacques Rousseau - tên một nhà trí thức Pháp hoạt ñộng trong phong
trào Ánh Sáng thế kỷ XVIII. ðến năm 1966, trường vinh dự mang tên Lê Quý ðôn (1726-1784) - nhà bác học
uyên bác của Việt Nam sống vào thế kỷ XVIII.
Trường Phổ thông trung học Lê Quý ðôn cũng là ngôi trường xưa nhất tại miền Nam, thu hút ñược nhiều học
sinh ưu tú trong cả khu vực lục tỉnh Nam Kỳ vào học. Nhiều thế hệ học sinh xuất thân từ trường Lê Quý ðôn, ñã
thành ñạt và tên tuổi còn vang danh cho ñến nay như: Giáo sư Trần Văn Giàu, nhà văn hóa Vương Hồng Sển,
bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế), Giáo sư - viện sĩ Trần ðại Nghĩa, bác sĩ Nguyễn Ngọc
Hà (Trưởng ban Việt kiều Trung ương), nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…
Năm học 1997-1998, với những thành tích ñạt ñược trong công tác giáo dục, trường THPT Lê Quí ðôn ñã ñược
Chính phủ trao Huân chương Lao ñộng hạng III.
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