
ЛУУС СУМЫН 9 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 2016 – 2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТЫН  ХЭРЭГЖИЛТ 
 
Хичээлийн жилийн зорилго : Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд  хүүхэд бүрт хөгжих, суралцах,эрүүл, 

аюулгүй ээлтэй орчин, тэгш хүртээмжтэй, чанартай боловсролын үйлчилгээ бий болгох суурь зарчимд тулгуурлан сургуулийн өмнөх 
болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 
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ЕБС БСГ 

Зорилò 1. Бага, суурь боловсролын чанарын шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэн, цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэнэ 

1.1. Эцэг эхчүүдэд 

бүх хичээлээр 

тайлан тавьж 

хүүхэд бүрийн ахиц 

амжилт, хөгжлийн 

мэдээллийг 

тогтмол хүргэж 

тэднийг сургалт үйл 

ажиллагааны 

чанарт хувь нэмрээ 

оруулан хамтран 

ажиллах 

боломжийг 

бүрдүүлнэ. 

1.1.1 Бүх хичээлээр тайлант 

үзүүлэх хичээлийг  эцэг эхэд 

танилцуулж санал хүсэлтийг нь 

авах /4 удаа/ 

1.1.2 Эцэг эхийг “Урилгат 

хичээл”-д оролцуулж санал 

сэтгэгдлийг нь авах /сард 10 эцэг 

эхээс/ 

1.1.3 Зочин багш урьж хичээл 

заалгах/улиралд 5 эцэг эх/ 

1.1.4 Эцэг эхтэй хамтарч 

хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 

боловсруулах 

1.1.5 “Шинэчилсэн хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж” эцэг эхийн зөвлөл 

байгуулах 

1.1.6 Эцэг эхийн өдөрлөг зохион 

байгуулах /14 хоногийн аян/ 

200.000 

Сурагчдын хичээлээр олж авсан мэдлэг чадварыг 

таниулах “Тайлант хичээл, тоглолт”-ыг улирал тутам 

эцэг эх, багш, сурагчдад тайлагнаж давхардсан 

тоогоор 150 эцэг эх, 34 багш, ажилчид, 130 

сурагчдыг хамрууллаа. Мөн тэднээс санал хүсэлтийг 

нь авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэхэд 

анхаарч ажилласан. “Хүүхэд нэг бүрийг 

хөгжүүлдэг миний арга зүй” аяны хүрээнд “Хүүхэд 

нэг бүрийг хоцроолгүй сургаж буй арга зүйг” 

сурталчлах өдөрлөгийг 3 удаа зохион байгуулж нийт 

85 эцэг эхийг хичээл болон илтгэлд суулгаж тэдний 

санал хүсэлтийг “Хичээлийн талаарх таны сэтгэгдэл, 

цаашид дэвшүүлэх таны санал” гэсэн чиглэлээр авч 

ажилласан. Мөн “Урилгат хичээл”-д давхардсан 

тоогоор 93 эцэг эхийг хамруулж сурагчдын сурах 

арга барилд гарч буй өөрчлөлтийн талаар санал 

асуулга авч багш нарын ажлын үзүүлэлтэнд тооцож 

дүгнэсэн.  

“Аймгийн арга туршлага” болон “технологийн сан”-д 

бүртгэгдсэн хүүхэд бүрийг хөгжүүлж буй тэргүүн 

туршлагыг 90 эцэг эх, орон нутгийн удирдлагуудад 

танилцуулсан. Тухайлбал улсын ур чадварын 

уралдаан болон аймгийн уралдаанд амжилттай 
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оролцсон багш М.Пүрэвсүрэн, С.Уранбайгаль “Ярьж 

сурцгаая”, багш  Т.Буянтогтох “Би үүнийг чадна”, 

багш О.Ганцэцэг “Хосоороо урагшилъя”, зэрэг 

аргуудыг ээлжит хичээлд хэвшил болгосноор 

сурагчдын сурах арга барилд ямар ахиц өөрчлөлт 

гарч буйг танилцууллаа. 

1.2. Хичээлийн 

судалгааг сурлагын 

чанар сайжруулах 

арга хэрэгсэл 

болгон ажиллана. 

1.2.1 Хичээлийн судалгааг ЗАН-

ээр зохион байгуулж 

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж 

ажиллах 

1.2.2 Залуу багш нарыг 

хичээлийн судалгаа зохион 

байгуулах арга барилд сургах /7 

хоног тутамд/ 

1.2.3 “Сайн хичээл”-ийн сан 

бүрдүүлэх 

100.000 

Багш нарын арга зүйг сайжруулах, түүний чанар үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд дараах зорилтуудыг 

тавин хамтран ажиллалаа. Үүнд:   1. “Нэг бүлгийн  

хичээлийг сонгон авч нэг нэгж хичээлийн цаг бүрийг 

үзүүлэх хичээлийн түвшинд бэлтгэж заах  

 2.  “7 хоног  бүр 1 судалгаат хичээл, хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулна” 

3. Багш нартай хамтран хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 

хийхэд сургалтын менежер арга зүйгээр ханган 

ажиллах,  

4.“Багш нарын хичээлд сууж хүүхэд нэг бүрийг 

хоцроолгүй сургах аргын талаар зөвлөгөө өгөх, арга 

зүйг нь сайжруулах зэрэг чиглэлүүдээр 7 хоног 

тутам хамтран ажиллаж үр дүн, ахиц өөрчлөлтийг 

багш бүрээр тооцож ажилласан. Мөн сургалтын 

менежер багш нарын арга хэвшүүлж буй байдалд 7 

хоног тутам “Хичээлд суух график”- ийн дагуу 

давхардсан тоогоор 56 хичээлд суун зөвлөгөө өгч 

сурагч бүрээр ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөөтэй 

ажилласан.   

“Сайн хичээл, бүтээл”-ийн сургуулийн санд 2015-

2016 оны хичээлийн жилд багш нарын 64,2 хувь нь 

арга зүйгээ бүртгүүлсэн бол 2016-2017 оны 

хичээлийн жилд 71,4 хувь болж 7,2 функтээр  өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

100 

 



1.3. Нэгж 

хичээлийн 

бүртгэлийг сар бүр 

гарган багшийн 

өөрийн үнэлгээнд 

хяналттай 

ажиллана. 

1.3.1 “Аймгийн шилдэг нэгж 

хичээл”-ээр бүртгүүлэх “Нэгж 

хичээл”-ийн тоог нэмэгдүүлэх 

1.3.2 Багш бүрээр нэгж 

хичээлийн боловсруулалтын 

ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөө хийж 

бүртгэлжүүлэх 

300.000 

Сумын мянгат малчин О.Амгалангийн гэр бүлийн 

300,000 төгрөгний санхүүжилтээр “Шилдэг 

хэрэглэгдэхүүний уралдаан”-ыг зохион байгуулж 4 

багшийн “Нэгж хичээл болон хэрэглэгдэхүүн”-д 

“Шилдэг бүтээл”-ийн гэрчилгээ олгож “Сургуулийн 

арга туршлагын сан”-д бүртгэсэн. “Аймгийн арга 

туршлагын сан” –д гадаад хэлний хичээлд 

хэрэгжүүлж буй “Ярьж сурцгаая” арга зүйг 

бүртгүүллээ. Дээрх үйл ажиллагааны үр дүнд багш 

нарын 76,2 хувь нь өөрийн гэсэн “Брэнд арга зүй”-

тэй боллоо. 
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1.4. Багшлах арга 

зүйн хөгжилд 

байнгын хяналт 

тавин ахиц 

өөрчлөлтийн 

судалгаатай 

ажиллан ахицыг 

ажлын үзүүлэлтэнд 

оруулан тооцно. 

1.4.1 Багш бүрээр “Хүүхэд нэг 

бүрийг хоцроолгүй сургаж буй 

арга”-ыг туршиж сайжруулж буйд 

ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөөтэй 

ажиллах/7 хоног тутам/  

200000 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 

төслийн хүрээнд арга хэрэгжүүлж буй 5 багшийн   

сурах арга барил, чадвар эзэмшилт,   багшлах арга 

зүй, “Сурагчдын сурах арга барилын 5 хэрэгцээ” – 

ний чиглэлээр сургалтын менежер ахиц 

өөрчлөлтийн судалгаатай ажиллаж үр дүнг Төслийн 

баг болон сургуулийн хамт олондоо 10, 1, 4 

саруудад  тайлагнаж эцсийн үр дүнгээ 2017 оны 5 

сард төслийн зөвлөх багш Ч.Нямаад танилцууллаа.  

Сургалтын үйл ажиллагаанд судалгаа, дүгнэлттэй 

ажилласны үр дүнд  сурагчдын сурах арга барил 

болон багш нарын багшлах арга зүйд дараах 

өөрчлөлт гарлаа. Үүнд:  
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1.5. Багш бүрийг 

“Хүүхэд нэг бүрийг 

хоцроолгүй 

сургадаг брэнд 

арга”-тай  болгон 

сайн туршлага, 

бүтээлч 

санаачлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх ажлыг 

үр дүнтэй зохион 

байгуулж хамт 

олныхоо эв 

нэгдлийг хангаж 

ажиллана. 

1.5.1 Багш бүрийг “Хүүхэд нэг 

бүрийг хоцроолгүй сургах брэнд 

арга”-ыг  шинээр нэмэгдүүлэх  

1.5.2 Аймгийн технологийн санд 

1-2 арга зүйг бүртгүүлэх  

450000 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 

төслийн хүрээнд бага ангид математикийн хичээлд  

“Хосоороо урагшилъя”, дунд ангид гадаад хэлний 

хичээлд “Ярьж сурцгаая”, математикийн хичээлд “Би 

үүнийг чадна”, түүх, нийгмийн хичээлд “Индрээс 

илтгэе” арга зүйг 3-9 дүгээр ангийн 93 сурагчдад 

хэвшүүлж “Сургуулийн арга туршлагын сан”- аа 

шинэ арга зүйгээр баяжууллаа. Дээрх хэрэгжүүлж 

буй арга зүйн хэвшил, ахиц өөрчлөлтийг төслийн 

зөвлөх багш Ч.Нямаа болон төслийн багт 4 удаа, 

төсөлд хамрагдаж буй сургуулиудын сургалтын 

менежерүүдэд 1 удаа буюу 2017 оны 3 сарын 

17,18нд танилцуулж “Туршлага солилцох” уулзалт 

зөвлөгөөнийг өөрийн сургуульд зохион байгуулсан. 

Багш нарынхаа хэрэгжүүлж буй арга зүйг “Аймгийн 

технологийн сан”-д бүртгүүлэх ажлыг зохион 

байгуулж БСУГ-ын гадаад хэлний арга зүйч 

А.Мөнхтуяа, математик хариуцсан мэргэжилтэн 

Цэрэнчимэд нарт “гадаад хэл болон математик”-ийн 

хичээлд хэвшүүлж буй арга зүйн үр дүнг танилцуулж 

“аргыг гэрчилгээжүүлэх” ажлын эхлэлийг тавьлаа. 

Мөн гадаад хэлний 2 хичээл, математик,  

түүх,нийгмийн  хичээлүүдийг  тус бүрийг “видео 

хичээл” хэлбэрээр бэлтгэж хариуцах 
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Сурагчдын сурах арга барилын ахиц өөрчлөлт /5 
хэрэгцээ/ 

бүрэн эзэмшсэн заримдаа анхаарах шаардлагатай 



мэргэжилтэнгүүдэд хүргүүллээ. 

Бүтээлээ Бүс, аймаг, улсын хэмжээнд арга зүйгээ 

түгээн дэлгэрүүлсэн багшийн эзлэх хувь 2015 -2016 

оны хичээлийн жилд 64.2  хувьтай байсан бол 2016-

2017 оны хичээлийн жилд 76,2 хувьд хүрч 12 хувиар  

өслөө.  “Сургуулийн арга туршлагын сан”-д 10 

багшийн арга зүй бүртгэгдэж бүтээлтэй багшийн тоо  

71,4 хувьд хүрлээ. 

1.6. Сургуулийн 

удирдлагууд хүүхэд 

бүрийн ахиц 

амжилттай 

танилцаж хичээл 

үйл ажиллагаанд 

оролцож зөвлөн 

тусална.  

1.6.1. 7 хоногт 3-аас доошгүй 

удаа багш нарын хичээл үйл 

ажиллагаанд сууж зөвлөн 

тусална. Хүүхэд бүрт ахиц 

өөрчлөлт гарч байгаатай өөрийн 

биеэр танилцаж судалгаатай 

ажиллах 

 

Багш нарын арга зүйг сайжруулах, түүний чанар үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд : 

1.“Багш нартай хамтран хичээлийн 

хэрэглэгдэхүүнийг цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

хүрээнд арга зүйгээр ханган ажиллах 

2.“Багш нарын хичээлд сууж хүүхэд нэг бүрийг 

хоцроолгүй сургах аргын талаар зөвлөгөө өгөх, арга 

зүйг нь сайжруулах зэрэг чиглэлүүдээр 7 хоног 

тутам хамтран ажиллаж үр дүн, ахиц өөрчлөлтийг 

багш бүрээр тооцож ажилласан. Дээрх үйл 

ажиллагааны мөрөөр захирал, сургалтын менежер, 

ЗАН - ийн ахлагч нар багш нарын хичээлд 7 хоног 

тутам графикийн дагуу 2-3 удаа суун зөвлөгөө өгч 

сурагчдын сурах арга барил, багшийн хөгжлийн ахиц 

өөрчлөлтийн судалгаатай ажиллаж 7 хоног тутам  

“Хэлэлцүүлэг”  хийж хэвшлээ.Багш нарын хичээлд 

суухдаа “Сурагч нэг бүрт харилцааны болон сурах 

арга барилын зөв дадал эзэмшүүлж буй байдал, 

“Сурагч нэг бүрийн хөгжилд ахиц гарсан” гэсэн 

чиглэлийг гол зорилтоо болгон авч тухайн  зорилтын 

хэрэгжилтийг багшийн ажлын үзүүлэлтэнд оруулан 

тооцож хэвшсэн. Ингэснээр багш бүрийн арга зүй, 

ажилдаа хандах хандлага,хүүхэд нэг бүрийн 

сурлагын амжилтанд эерэгээр нөлөөлж хичээл 

бүрийг бэлтгэлтэй заадаг болсон. 
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1.7. Орон нутгийн 

төрийн болон 

төрийн бус, аж  

ахуйн нэгж, 

байгууллага, 

иргэдийн 

төлөөллийг урьж 

багш, хүүхэд, 

суралцагчдын ахиц, 

амжилтыг 

тайлагнах,хамтран 

ажиллах  

1.7.1 Бүх хичээлээр тайлант 

үзүүлэх хичээлийг  эцэг эхэд 

танилцуулж санал хүсэлтийг нь 

авах /4 удаа/ 

1.7.2 Эцэг эхийг “Урилгат 

хичээл”-д оролцуулж санал 

сэтгэгдлийг нь авах /сард 10 эцэг 

эхээс/ 

1.7.3 Зочин багш урьж хичээл 

заалгах/улиралд 5 эцэг эх/ 

1.7.4 “Шинэчилсэн хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж” эцэг эхийн зөвлөл 

байгуулах 

1.7.5 Эцэг эхийн өдөрлөг зохион 

байгуулах /14 хоногийн аян/ 

300000 

Бүх хичээлээр “Тайлант хичээл”- 4 удаа, “Эцэг эхийн 

урилгат хичээл” – 5 удаа /110 эцэг эх хамруулсан/, 

“Зочин багш”- 5 удаа /8 эцэг эх/, “Эцэг эхийн 

өдөрлөг”- 2 удаа /14 эцэг эх/ нийт 132 эцэг эхийг 

хамрууллаа. Сумын мянгат малчин Б.Ганбаатарын 

гэр бүлийн ивээн тэтгэлгээр  “Сургуулийн нэрэмжит 

төрөлжсөн олимпиад” –ыг 8 нэр  төрлийн хичээлээр 

зохион байгуулж 153 сурагчдыг хамруулан “Шилдэг 

сурагч”, “Шилдэг анги” шалгаруулсан.Сумын мянгат 

малчин О.Амгалангийн гэр бүлийн ивээн тэтгэлгээр 

“Шилдэг хэрэглэгдэхүүний уралдаан”-ыг зохион 

байгуулж 4 багшийн бүтээлд “Шилдэг бүтээлийн 

гэрчилгээ” өгч “Сургуулийн арга туршлагын сан”-д 

бүртгэсэн. Ингэснээр багш, сурагчдын заахь сурах 

арга барилд ахиц өөрчлөлтүүд гарсан. 
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Зорилò 2. Монгол хэл бичгийн сургалтанд үнэлгээ хийж, чанарыг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

2.1. Сурагчдын 

түвшинг тогтоож  

анализ хийх 

2.1.1 Сурагчдын даалгаврын 

гүйцэтгэлд багш бүр судалгаа 

хийж ахиц өөрчлөлтийг тооцох 

50000 

1-5 дугаар ангийн сурагчдын унших чадварт ЗАН, 

сургалтын менежер хамтран үнэлгээ хийж түүний 

мөрөөр багш нарт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 

хэрэгжилтийг нь ажлын үзүүлэлтэнд оруулж 

тооцсон. Сурагчдын унших чадварт тооцоо 

судалгаатай хандснаар сурагчдын ахиц өөрчлөлтийг 

тооцох нөхцөл бүрдсэн.

90  



 

2.2. “Зөв бичих 

дүрмийн сургалт” 

зохион байгуулах 

2.2.1 Төрийн хэлний зөвлөлөөс 

журамлан гаргасан үгсээр багш 

сурагчдад сургалт зохион 

байгуулах /2удаа/ 

150000 

Төрийн хэлний зөвлөлөөс журамлан гаргасан 700 

гаруй үгсийн эмхтгэл номыг ангийн номын фондоо 

баяжуулах зорилгоор авч  тухайн номноосоо 

түүвэрлэн 7 хоног бүр сурагчдын дунд нүдлэн 

тогтоолгохоор шинэ үгсийн түүврийг гарган 

нүдлүүлж,  чээж бичгийн шалгалтаар үр дүнг тооцон 

ажиллаж байна. 6-9 ангийн сурагчдын дунд “Зөв 

бичиж сурцгаая” сэдэвт сургалтыг 2 удаа,  

сургалтанд нийт 90 гаруй сурагчийг хамруулан 

зохион байгуулж, сургалтын үр дүнг шинэ хичээлийн 

жил эхлэх үед шалгахаар төлөвлөн зуны 

амралтаараа  нүдлэн тогтоож ирэх даалгаврыг 

сурагчдад өглөө. Монгол хэл бичгийн сургалтын 

чанар, үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор уран 

бичлэгийн болон бийрийн булан байгуулж, номын 

фондондоо 150.0 мянган төгрөгийн шинэ ном сурах 

бичиг худалдан авч баяжилт хийсэн төдийгүй 

ДЗОУБ-ын ОНХХ – т монгол хэл бичгийн кабинетаа 

тохижуулах, үзүүлэн, ТӨМ бэлтгэх “Эх хэл бичиг 

100  
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соѐлоо дээдэлье” төслийн санал явуулж, БСУГ – ын 

даргын 2017.05.18 өдрийн А/22 тоот тушаалаар 

кабинетийн гэрчилгээтэй боллоо.  

2.3. Бага ангийн 

багш нарын монгол 

бичгийн түвшинг 

ахиулах 

2.3.1 Бага ангийн багш нараас 

Монгол бичгийн түвшин тогтоох 

шалгалтыг авч, түвшинчилсэн 

сургалт зохион байгуулах 

 

Бага ангийн багш нараас уламжлал болгон авдаг 

монгол хэл, бичгийн төвшин тогтоох шалгалтыг авч 

чанар ахицыг тооцон үзэхэд дундаж  71,4 хувьтай 

байгаа нь өмнөх жилээс 5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Энэ хичээлийн жилийн аймгийн монгол 

бичгийн багш нарын төрөлжсан олимпиадад МХУЗ – 

ын багш Э.Энхжаргал 58,1 хувийн үнэлгээтэйгээр 19 

сургуулийн багш нараас 5-р байранд орлоо. Сумын 

ЭМТөв, Цэцэрлэг, ЗДТГазар, Соѐлын төв, 

сургуулийн ажилтан алба хаагч нарт бага ангийн 

багш нар, МХУЗ – ын багш, Номын санч нар хамтран 

монгол бичгийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж 

хэвшсэн.  

90  

Зорилò 3. Гадаад хэлний багш нарын заах аргазүйг дээшлүүлж сургалтын чанарт ахиц гаргана. 



3.1 Гадаад хэлний 

багш нарын заах 

аргазүйг дээшлүүлж 

сургалтын чанарт 

ахиц гаргана. 

3.1.1 гадаад хэлний багш нарыг  

үндсэн болон мэргэжил аргазүй 

дээшлүүлэх сургалтанд 

хамруулах  

3.1.2. Гадаад хэлний хичээлийн 

сургалтын чанарын ахицыг 

хөндлөнгийн үнэлгээгээр 

аймгийн дунджаас дээш 

үзүүлэлттэйгээр дүгнэгдэх.  

3.1.3. Гадаад хэлний багш 

нарыг өөрийн гэсэн онцлог 

бүхий хүүхэд хөгжүүлдэг арга 

зүйтэй болгох.  

108000 

Гадаад хэлний багшийнхаа  мэргэжил, аргазүйг 

дээшлүүлэх зорилгоор БСУГ – аас зохион 

байгуулсан “Англи хэлний аргазүй” – н 2 үе шат 

бүхий сургалт, “Гадаад хэлний хичээлд техник 

хэрэгсэл ашиглах нь”, “Анги удирдсан багшийн 

сургалтуудад хамруулан, “Тархи цэнэглэгч”, “Англи 

хэлний зүй”, “Мастер тест”, “Англи хэл заах арга зүй” 

– н материалуудыг хичээл сургалтандаа ашиглаж 

байна.  2016-2017 оны хичээлийн жилд “Багшийн 

хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” төсөлд 

хамрагдан гадаад хэлний багш нараа сонгон 

оролцуулж, “Ярьж сурцгаая” аргыг 5 – 9 дүгээр 

ангиудад туршин хэрэгжүүллээ. Арга турших явцдаа 

Зөвлөх багш Ч.Нямааг  6 удаа,  БСУГ- ийн 

мэргэжилтэн Мөнхтуяаг 1 удаа, сургалтын менежер  

7 хоног бүр ээлжит хичээлүүдэд тус тус суун арга 

зүйн зөвлөгөө өгч, аргаа сайжруулан ажилласан 

бөгөөд гадаад хэлний багш нарын заах аргазүйн 

ахиц 64,4 – 83 хувь болж өссөн. Тус аргыг 

хэрэгжүүлэн ажилласны үр дүнд сурагчдын англи 

хэлний ярих чадварын үнэлгээ 42% - 69%, бичих 

чадварын үнэлгээ 46% - 70%, Орос хэлний ярих 

чадвар 45% -  66%, Бичих чадвар 49% - 67% болж 

тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Сурлагын чанарт 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зорилгоор “Цахим 

сорилго” сангаас шалгалтын материалыг захиалан 

авч 7 – 9 дүгээр ангиудын гүйцэтгэлийн хувьд 

анализ хийхэд 60 – 65 хувьтай, аймгийн дунджаас 

дээгүүр  үнэлэгдлээ. Гадаад хэлний багш нар 

туршин хэрэгжүүлсэн аргаараа видео хичээл 

бэлтгэн БСУГ – т хүргүүлсэн төдийгүй аймгийн арга 

технологийн санд “Үг тогтоох бүтээлч арга” – аа 

бүртгүүлэхээр хүсэлтээ өглөө.  
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Зорилò 4. Хичээлээс гадуурхи сонгон, секц, дугуйлангуудын үйл ажиллагааг чанаржуулж, уртын дуу, морин хуур, оюун ухааны спортыг 

түлхүү хөгжүүлнэ. 



4.1. Сурагчдын 

авьяас чадварт  

тулгуурлан дугуйлан 

секцийн болон 

суралцагчдыг 

хамарсан үйл 

ажиллагааг үр 

дүнтэй зохион 

байгуулан, 

тайланжуулж, 

холбогдох газруудад 

хүргүүлэх, эцэг эх 

олон нийтэд 

тайлагнах.   

4.1.1 Авьяас чадварын 

судалгааны үр дүн, хүүхэд нэг 

бүрийн хүсэл сонирхолд 

тулгуурлан дугуйлан секцийн 

үйл ажиллагааг эхлүүлж, үр 

дүнтэй зохион байгуулах 

4.1.2 Секц, дугуйлангийн 

график гаргаж, явцын болон 

хичээлийн жилийн эцэст үр дүнг 

эцэг эх олон нийтэд тайлагнах 

752000 

/оюун 

ухааны 

тоглоом 

худалдан 

авсан ба 

аймаг руу 

уралдаан 

тэмцээнд 

явсан 

сургач, багш 

нарын 

зардал/ 

 

 

3,960,000 

/эко аялал 

төслийн 

санхүүжилт/ 

Авьяас чадварыг тодорхойлох судалгаа болон 

сурагчдын хэрэгцээний асуулга дээр үндэслэн 21 

нэр төрлийн дугуйланд давхардсан тоогоор нийт 450 

сурагч буюу 84,6 хамрагдан суралцаж,  ААШ – лах 

волейболын тэмцээнээс 4  багийн тамирчид 5 

дугаар байр 2, 2 дугаар байр 1,  Буяннэмэх 

тэмдэгтэн 1 сурагч, Цэгмид болон Наранцацралт 

агсны нэрэмжит Химийн олимпиадаас 3 хүрэл, 1 

тусгай байр,  УАШ – лах тэмцээнд оролцсон 5 сурагч 

тус бүр даамын спортын 3 дугаар зэргийн болзлыг 

хангасан, ААШ – лах чөлөөт болон самбо бөхийн 

тэмцээнээс 3 алт, 2 мөнгө, 6 хүрэл, ААШ – лах жудо 

бөхийн тэмцээнээс  4 алт, 7 мөнгө, 4 хүрэл медаль 

хүртэж, багийн дүнгээр 2 дугаар байранд шалгарсан 

амжилтаар сум, сургуулийн бахархалаа 

арвижуулсан төдийгүй оюун ухааны спортыг дэмжин 

хөгжүүлэх чиглэлээр 100 буудалт даамын болон 

шатрын сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгуулж, ААШ – лах болон, 

АИТХ – аас зохион байгуулсан шатрын нээлттэй 

тэмцээнүүдэд сурагчдаа оролцуулж, ААШ – лах 100 

буудалт даамын тэмцээн 2 жил дараалан 

аваргаллаа. Аймгийн хүүхдийн Яргуй наадамд 

өмнөх хичээлийн жилд 3 төрөлд оролцож байсан 

бол энэ хичээлийн жилд заагдсан бүх төрлүүдэд 31 

хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролццож 2017.05.24 

өдөр дугуйлан секцийн хаалтын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж, сургуулийн хүүхдийн хөгжил 

төлөвшил, хамгааллын үйлчилгээнд аймгийн 

мэргэжлийн хяналтын газраас хийсэн үнэлгээгээр  

89,4 хувьтай, эцэг эхчүүдийн сэтгэл ханамжийн 

үнэлгээ 88,3 хувь болон тус тус өссөн 

үзүүлэлтэйгээр үнэлэгдсэн төдийгүй 2017.05.12 – 

ний өдөр эрдмийн баяр, хамтатган хүндэтгэлийн 

тоглолтыг хийж, 2017.05.24 өдөр багш сурагчдын 

амжилт бүтээлээр тайлан үзэсгэлэн зохион 
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байгуулж, дугуйлан секцийн үйл ажиллагааныхаа үр 

дүнг тайлагналаа.  Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлэн 

БСШУЯамнаас хэрэгжүүлж буй “Боловсролын 

чанарын шинэчлэл хөтөлбөрт “Орон нутгийнхаа 

түүх, соѐл, үнэт өв, дурсгалт газруудын мэдээлэл 

бүхий сан бүрдүүлж, түүнтэй танилцах боломжийг 

сурагчдад олгох, өөрийн орон нутгаараа бахархах 

сэтгэлгээг хүүхэд бүрт төлөвшүүлж, орон нутгаа 

танилцуулах чадамж бүхий “Хөтөч хүүхдүүд” – ийг 

бэлтгэн, “Залуу байгальч” клубыг байгуулах” зорилго 

бүхий “ Орон нутаг судлал – Эко аялал” төслийг 

бичиж, 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж 

эхэллээ. Тус төслийн хүрээнд сумын түүхэн 

дурсгалт газруудаар бага ангийн сурагчдыг 3 

маршрут болгон аялуулж, түүхийн дурсгалаа 

мэддэг, өөрийн орон нутгаараа бахархах 

сэтгэлгээтэй, уламжлал ѐс заншлаасаа суралцсан 

орон нутгаа танилцуулах чадамж бүхий хөтөч 

хүүхдүүдийн тоог 28,3 хувьд хүргэн, тэдгээр 

сурагчдын зүгээс нийт сурагчид, багш ажилтнууд, 

эцэг эхчүүддээ түүхэн дурсгалт газруудаар аялсан 

аяллын маршрутаа танилцуулах сургалт мэдээлэл 

хийн, сургуулийн мэдээ сониноор дамжуулан 

амжилт бүтээл гаргасан багш сурагчдаа 

алдаршуулах ажлыг зохион байгуулж, эко аялал 

мэдээллийн самбараар төслийн үйл ажиллагааг 

нээлттэй сурталчилснаар нийт сурагчид орон 

нутгийн түүх соѐлоо мэдэх, бахархан танилцуулах 

чадамж төлөвшсөн. Төслийн хаалт болгон 

хүүхдүүдийн аяллын тэмдэглэл ном, CD – г хэвлэн 

олны хүртээл болгохоор эмхэтгэл нь бүрэн хийгдэж, 

хэвлэлтэнд өглөө.  

Зорилò 5. Хүүхдийн хүмүүжил, зан төлөвшлийн асуудлыг онцгойлон анхаарч, хүүхэд бүрийг судлах, оношлох, ажлыг бүх түвшинд хийж, 

багш, удирдах ажилтны судалгаа шинжилгээ хийх чадварыг дээшлүүлнэ. 



5.1. Хүүхдийн 

хүмүүжил, зан 

төлөвшлийн 

асуудлыг онцгойлон 

анхаарч, хүүхэд 

бүрийг судлах, 

оношлох, ажлыг бүх 

түвшинд хийж, багш, 

удирдах ажилтны 

судалгаа шинжилгээ 

хийх чадварыг 

дээшлүүлнэ. 

5.1.1 Хүүхдийн хүмүүжил, зан 

төлөвшлийн суурь судалгааг 

анги удирдсан багш нартай 

хамтран хийж, мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх 

5.1.2. Багш – сурагч – эцэг 

эхийн харилцааны зөрчил, 

хүүхдэд тулгарсан хүндрэлтэй 

асуудлуудыг хүүхдэд 

ээлтэйгээр шийдвэрлэхэд багш, 

ажилтан, эцэг эхчүүдтэй 

хамтран, мэргэжлийн зөвлөгөө, 

туслалцаа үзүүлэн ажиллах. 

5.1.3 Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг 

арга барил, хүүхдийн зан 

байдалд эерэгээр нөлөөлөх 

аргазүйн сургалтыг багш 

ажилтнууд, эцэг эхчүүд, 

сурагчдад ахмад багш нартай 

хамтран хүргэх.  

 Íèéãìèéí õàëàìæ äýìæëýã õýðýãòýé ѕ 41, àð ãýðèéí 

õ¿÷èðõèéëýëòýé îð÷èíä àìüäàðäàã ѕ 5, çàí òºëºâèéí 

ººð÷ëºëòòýé, àíõààðàõ ñóðàã÷ - 29, õàãàñ áà á¿òýí 

ºí÷èí ѕ 14, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ѕ 1, ìîðü óíàà÷ - 

27, эрсдлийн тђвшин тодорхойлох судалгаа ѕ 155, 

анхаарал татсан, эрсдэлд орж болзошгђй ѕ 26, 

сурагчдын тєлєвшил хђмђђжлийн ерєнхий судалгаа 

ѕ 155  õ¿¿õäèéí ñóäàëãààã òóñ òóñ ãàðãан, 

мэдээллийн санг шинэчилж, хђђхдийн эрх 

хамгааллын болон гэр бђлийн хђчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хууль, хђђхдийн цахим орчны хэрэглээ, 

хђђхэд хђмђђжђђлэх эерэг арга барилын болон ѐсзђй 

харилцаа хандлагын сургалтуудыг ахмад багш БТА 

Ш.Бямбаа, Skytel компани, Боловсролын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг, ДЗОУБ ѕ тай хамтран 

зохион байгуулж  нийт сурагчдын 71,8, багш 

ажилтнуудыг 100, эцэг эхчђђдийн 44,6 хувийг 

хамруулан ажилласнаар багш ажилтнуудын ѐсзђй 

харилцаа хандлага, ур чадварын сэтгэл ханамжийн 

ђнэлгээ 91.1 хувьд хђрч 4 хувиар єссєн байна. Энэ 

хичээлийн жилийн сурган хђмђђжђђлэх илтгэлийн 

уралдааны анхан шатны шалгаруулалтыг “Хђђхдийн 

хђмђђжил тєлєвшлийн єнєєгийн байдал ба 

шийдвэрлэх арга зам” сэдвийн  доор зохион 

байгуулж, нийт багш ажилтнуудын 5 багийн 

илтгэлийг сонсож, нийгмийн ажилтан Г.Цолмон, 

багш Э.Энхжаргал, О.Ганцэцэг, Номын санч 

С.Пагамсђрэн нарын “ѓрх гэрт тђшиглэсэн 

боловсролын ђйлчилгээгээр дамжуулан хђђхдийн 

зан байдалд эерэгээр нєлєєлєх нь” илтгэл шалгаран 

аймгийн илтгэлийн уралдаанд тусгай байранд 

шалгарлаа.Германы “action five”, Хєгжлийн дэмнэл 

ТББ ѕ аас хамтран хэрэгжђђлж буй” Багшийн 

хєгжлєєєс ѕ хђђхэд нэг бђрийн хєгжил” тєслийн 

хђрээнд 5 багшийг хђђхэд нэг бђрийг судлан, тэднийг 

амжилттай сургах, хичээлийг ђр дђнтэй зохион 

байгуулах брэнд аргазђйтэй болгож, хичээлийн 

100 

 



жилийн турш судлан сайжруулж ажилласан бєгєєд 

тєслийн ђр дђнгийн хаалт,  илтгэлийн уралдаанд 5 

багш, сургалтын менежерийн хамтаар оролцохоор 

болоод байна.  

Зорилò 6. Сургуулийн орчинд хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалах, байгууллага бүр хүүхэд хамгааллын бодлого, хөтөлбөр 

боловсруулан ажиллаж хүүхэд хамгааллын багийг чадваржуулна. 

6.1 Сургуулийн 

хүүхэд хамгааллын 

нэгжийн үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулан, 

хүүхэд хамгааллын 

бодлого 

боловсруулан 

мөрдөж, хүүхдийг 

аливаа төрөл 

хэлбэрийн эрсдэл, 

хүчирхийлэл, дарамт 

шахалтаас 

урьдчилан 

сэргийлэх, 

шаардлагатай 

үйлчилгээнд холбон 

зуучлах, нөхөн 

сэргээх үйлчилгээг 

эрчимжүүлэх 

6.1.1. Хүүхдийн эрх хамгааллын 

чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэхэд 

нэн шаардлагатай судалгаа 

мэдээллийн санг бүрдүүлэх 

6.1.2. Сургууль болон дотуур 

байрын орчинд хүүхдэд учирч 

болзошгүй аливаа эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, хүүхэд 

хамгааллын бодлогоо шинэчлэн 

сайжруулах 

6.1.3. Хүүхдийг болзошгүй 

эрсдлээс хамгаалах чиглэлээр 

эцэг эх, сургуулийн хамтын 

ажиллагааг сайжруулан, 

мэдээлэл солилцох байнгын 

утсыг ажиллуулах 

6.1.4. Нийгмийн ажлын 

үйлчилгээ шаардлагатай 

сурагчдад мэргэжлийн 

үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 

хамтарсан багаар ажиллах 

сүлжээг зохион байгуулах, ажил 

үүргийн уялдаа холбоог 

зохицуулах. 

6.1.5. Хүүхэд хамгааллын болон 

3.000.000 
/сургууль, 

дотуур байрын 

камержуулалт/ 

 

 

 

520.000 
/дотуур 

байранд 

амьдардаг 

хагас өнчин 

хүүхдийг 

өвлийн иж 

бүрэн хувцсаар 

хангасан/. 

Íèéãìèéí õàëàìæ äýìæëýã õýðýãòýé ѕ 41, àð ãýðèéí 

õ¿÷èðõèéëýëòýé îð÷èíä àìüäàðäàã ѕ 5, çàí òºëºâèéí 

ººð÷ëºëòòýé, àíõààðàõ ñóðàã÷ - 29, õàãàñ áà á¿òýí 

ºí÷èí ѕ 14, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ѕ 1, ìîðü óíàà÷ - 

27, эрсдлийн тђвшин тодорхойлох судалгаа ѕ 155, 

анхаарал татсан, эрсдэлд орж болзошгђй ѕ 26, 

сурагчдын тєлєвшил хђмђђжлийн ерєнхий судалгаа 

ѕ 155  õ¿¿õäèéí ñóäàëãààã òóñ òóñ ãàðãасны ђндсэн 

дээр ñóðàã÷äûí òºëºâøèë õ¿ì¿¿æèëä íºëººëºõ, 

àëèâàà ýðñäýëò íºõöëººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ 

зорилгоор “Хђђхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлье” “Хєдєлгєєнд соѐлтой оролцоцгооѐ” 

видео сургалт, “Цахим орчны аюулгђй хэрэглээ” 

сургалтыг SKYTEL компаний сургагч багш нартай 

хамтран 1 ѕ 9 ангийн  сурагчдын дунд зохион 

байгуулж, нийт эцэг эхчђђдийн хурлаар 84 эцэг эхэд 

“Хђђхдийн гэмт хэрэг ба хуулийн хариуцлага”, 

“Хђђхэд хамгааллын тухай хууль”, “Цахим гадуурхал 

цаашаа” мэдээлэл, сургалтыг хийн, брошурыг 

тарааж, 2016.11 сард сумын хамтарсан багтай 

хамтран 1 хђђхдэд харгалзан дэмжигч тогтоолгон, 

анги удирдсан багш, эцэг эхтэй нь хамтран сургууль 

завсардах эрсдэл бђхий сурагчдыг эргэн хамт олонд 

нь нэгтгэх, цаашид суралцах идэвхийг дэмжих 

ажлыг зохион байгуулж, морь унаач 4 хђђхдийг євєл 

болон хаврын цагаар морины ажил хийлгэлгђй, 3 

хђђхдийг уралдаанд огт оролцуулаагђй. Мєн архины 

хамааралтай, гэр бђлийн хђчирхийлэлтэй орчинд 

амьдардаг 5 суралцагчид сумын цагдаагийн 

хэсэгтэй хамтран, тогтмолжсон хяналтыг тавин 
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Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хуулийг 

сурталчилж ажиллах  

ажиллаллаа. Аюулгђй сурч хєгжих, амьдрах орчин 

нєхцлийг бђрдђђлэх зорилгоор “Сургууль дотуур 

байрын орчныг камержуулах тєсєл” ѕ ийг 2014 онд 

боловсруулж, ОНХСангийн дэмжлэгтэйгээр 2016 

оны 11 сард “Шувуутай Оргил” ХХК гђйцэтгэн, 

ашиглалтанд хђлээлгэж єгснєєр сургууль дотуур 

байрын орчинд ђђсч болох эрсдлђђд, хђђхдийн 

эрхийн зєрчлђђдээс сэргийлэх боломжтой болж,  

аюулгђй сургуулийн орчин бђрдлээ.  

2017.04 сард гэр бђлийн хђчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай хуулийн хђрээнд хэрхэн ажиллах, хуультай 

холбогдон гарсан журмуудыг хэрэгжђђлэх чиглэлээр 

сургуулийн нийгмийн ажилтан 2 удаагийн 

чадваржуулах сургалтанд хамрагдан, 2017.05.15 ѕ 

нд  дэлхийн гэр бђлийн єдрийг угтан зохион 

байгуулсан “Гэр бђл ѕ Хђђхэд бидний ирээдђй” 

хуулиа хэрэгжђђлье ђйл ажиллагааг сумын 

хамтарсан багтай хамтран зохион байгуулж, 

оролцогчдод “Хђђхэд хамгааллын тухай хууль”, 

Хђђхдийн эрхийн тухай хуулиар гарын авлага 

бэлтгэн хђргэж, “Цахим орчинд соѐлтой 

оролцоцгооѐ” шторкыг ђзђђлж, хамт олноороо 

тэргђђн байранд шалгарлаа. Чухал шаардлагатай 

ђед холбоо барих утасны жагсаалтыг /захирал, 

сургалтын менежер, СНА, АУБагш нар, Дотуур 

байрын багш, жижђђр/ “Сургуулийн мэдээ” сониноор 

дамжуулан 3 багийн 420 эцэг эхэд, анги болон 

сургуулийн ил тод байдлын мэдээллийн 

самбаруудад байршуулан олон нийтэд хђргэж, 

дотуур байранд 83199270 нээлттэй утсыг 

ажиллуулснаар хђђхдђђд эцэг эхтэйгээ харилцах, 

сургуулийн ђйл ажиллагаа болон хђђхэдтэй 

холбоотой асуудлаар санал хђсэлт, мэдээлэл, 

гомдлыг хђлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх 

боломжийг бђрдђђлээд байна. 



Зорилò 7. Сургууль дотуур байрын орчны эрүүл ахуй, хоол хүнсний хангамжийн үйлчилгээ болон ус ариун цэврийн байгууламжийн 

аюулгүй байдлыг хангах, орчны стандартыг мөрдөн, нэгж байгууллага, холбогдох албан тушаалтны үүрэг хариуцлагыг чанд 

мөрдүүлнэ. 

7.1. Сургуулийн 

орчинд хүүхдийг 

болзошгүй 

эрсдэлээс 

хамгаалах, эрүүл 

ахуй, хоол хүнсний 

хангамжийн 

үйлчилгээ болон ус 

ариун цэврийн 

байгууламжийн 

аюулгүй байдал, 

үүрэг хариуцлагыг 

чанд мөрдөж 

ажиллана. 

7.1.1 Сургуулийн орчинд 

болзошгүй эрсдлээс хамгаалах 

чиглэлээр СОУЗ – өөс сургууль 

дотуур байрын орчинд 

эрсдлийн үнэлгээ хийн, илэрсэн 

зөрчлийг тухай бүрт хариуцсан 

албан хаагчаар арилгуулах 

7.1.2. Сургууль дотуур байрын 

анги танхим, өрөө тасалгааг 

дуранжуулж, гадаа 

гэрэлтүүлгийг тогтмол асааж 

байх.  

7.1.3. Дотуур байр үдийн цай 

хөтөлбөрийн гал тогоонд эрүүл 

ахуй, аюулгүй ажиллагааны 

хөндлөнгийн үзлэгийг 

тогтмолжуулж, ундны усны 

эрүүл ахуйд тавигдах 

стандартын шаардлагыг 

хангасан шинжилгээтэй 

Төгрөгийн усыг хоол хүнсэндээ 

хэрэглэх  

7.1.4. Ундны усны сав суулгыг 7 

хоногт 2 удаа цэвэрлэж 

ариутгаж хэрэглэх 

1.8.5. Суралцагчдын гар угаах 

нөхцлийг эрүүл ахуйн 

шаардлагад нийцүүлэн 

бүрдүүлэх  

2.040.000  / 

камержуулалт

, халуун ус, 

том ус 

буцалгагч, 

ажилтнуудын 

хувцас/. 

ХАБЭА – н зөвлөлөөс 4 сарын 17 болон 20 ны 

өдрүүдэд сургууль дотуур байрын өрөө, анги, гал 

тогоонуудад үнэлгээний хүснэгтийн дагуу үнэлгээ 

хийхэд, дотуур байрын дээврийн хөндий, угаалгын 

өрөөг тус тус цэвэрлэгээ болон засвар үйлчилгээ 

хийх шаардлагатай байсан тул мэдэгдэх хуудас өгч, 

дээврийн хөндийг цэвэрлэн, угаалгын өрөөг Луус 

сумын Наран багтай хамтран засварлах ажилдаа 

орсноор шийдвэрлүүлж, тогооч, үйлчлэгч нарыг 

220,0 төгрөгийн үнэ бүхий ажлын хувцсаар ханган, 

ХАБЭА – н тухай хуулийн 28.1.6 – д заасны дагуу 

“Хоолны газрын нийтлэг журам”, “Тогоочийн ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа” – г тус 

тус ХАБЭА – н зөвлөлөөс боловсруулан, мөрдөж 

эхэлсэн. Мөн аюулгүй сурч хөгжих, амьдрах орчин 

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Сургууль дотуур 

байрын орчныг камержуулах төсөл” – ийг 2014 онд 

боловсруулж, ОНХСангийн дэмжлэгтэйгээр 2016 

оны 11 сард “Шувуутай Оргил” ХХК гүйцэтгэн, 

ашиглалтанд хүлээлгэж өгснөөр сургууль дотуур 

байрын орчинд үүсч болох эрсдлүүд, хүүхдийн 

эрхийн зөрчлүүдээс сэргийлэх боломжтой болж,  

аюулгүй сургуулийн орчин бүрдлээ. Дотуур байр 

болон үдийн цай хөтөлбөрийн хоолны газар нь  

“Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэндийг хамгаалах 

аюулгүй байдал” Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага 

түүнд тавигдах MNS 0900:2005 монгол улсын 

стандартын шаардлага хангасан зөөврийн ундны 

усыг хүүхдийн эрүүл мэндэд эрсдэлгүй зориулалтын 

материалаар хийгдсэн зөөх хадгалах саваар авч, 

өдөр тутмын хэрэгцээндээ хэрэглэж байна. Ундны 

усны зөөврийн болон хадгалах савыг 7 хоногт 1 – 2 
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удаа бүрэн суллаж, хүнсний зориулалтын бодисоор 

угааж халдваргүйжүүлдэг төдийгүй 1 – 9 ангиуд бүгд 

ангидаа зориулалтын гар угаагуур, саван, гар 

хатаагч, буцалсан хүйтэн болон халуун ус уух 

зориулалтаар ус буцалгагчтай болж, эрүүл ахуйн 

шаардлагад нийцсэн орчинг бүрдүүллээ.  

Зорилò 8. Сурагчдын амьдрах ухааны чадварыг байнга хөгжүүлэх чиглэлээр иргэд, төр, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 

8.1. Сурагчдад 

амьдрах ухааны 

чадвар төлөвшүүлэх 

чиглэлээр өөрийн 

орон нутгийн 

онцлогийг тусгасан 

хөтөлбөрийг төрийн 

болон төрийн бус 

байгууллагуудтай 

хамтран хэрэгжүүлэх  

8.1.1 “Эко аялал – Орон нутаг 

судлал” төслийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж, аяллын хөтөч хүүхэд 

бэлтгэх 

8.1.2. Сурагчдад эх оронч үзэл, 

үндэсний бахархал, ѐс 

уламжлалыг төлөвшүүлэх 

чиглэлээр үйл ажиллагааг 

тогтмол зохион байгуулж байх.  

 Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлэн БСШУЯамнаас 

хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл 

хөтөлбөрт “Орон нутгийнхаа түүх, соѐл, үнэт өв, 

дурсгалт газруудын мэдээлэл бүхий сан бүрдүүлж, 

түүнтэй танилцах боломжийг сурагчдад олгох, 

өөрийн орон нутгаараа бахархах сэтгэлгээг хүүхэд 

бүрт төлөвшүүлж, орон нутгаа танилцуулах чадамж 

бүхий “Хөтөч хүүхдүүд” – ийг бэлтгэн, “Залуу 

байгальч” клубыг байгуулах” зорилго бүхий “ Орон 

нутаг судлал – Эко аялал” төслийг бичиж, 2016 оны 

10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ. Тус төслийн 

хүрээнд сумын түүхэн дурсгалт газруудаар бага 

ангийн сурагчдыг 3 маршрут болгон аялуулж, 

түүхийн дурсгалаа мэддэг, өөрийн орон нутгаараа 

бахархах сэтгэлгээтэй, уламжлал ѐс заншлаасаа 

суралцсан орон нутгаа танилцуулах чадамж бүхий 

хөтөч хүүхдүүдийн тоог 28,3 хувьд хүргэн, тэдгээр 

сурагчдын зүгээс нийт сурагчид, багш ажилтнууд, 

эцэг эхчүүддээ түүхэн дурсгалт газруудаар аялсан 

аяллын маршрутаа танилцуулах сургалт мэдээлэл 

хийн, сургуулийн мэдээ сониноор дамжуулан 

амжилт бүтээл гаргасан багш сурагчдаа 

алдаршуулах ажлыг зохион байгуулж, эко аялал 

мэдээллийн самбараар төслийн үйл ажиллагааг 

нээлттэй сурталчилснаар нийт сурагчид орон 

нутгийн түүх соѐлоо мэдэх, бахархан танилцуулах 

чадамж төлөвшсөн. Төслийн хаалт болгон 
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хүүхдүүдийн аяллын тэмдэглэл ном, CD – г хэвлэн 

олны хүртээл болгохоор эмхэтгэл нь бүрэн хийгдэж, 

хэвлэлтэнд өглөө. Мөн сумын ахмадын холбооноос 

сурагчдад уламжлалт оѐдол, сүлжээс, нэхээс, дээс 

томох, зэрэг уламжлалт арга ухааныг зааж сургах 

бичил төслийг санаачлан сурагчдын амралтаар 

зохион байгуулж байхаар болсон.  

Зорилò 9. Хүүхдийн санал санаачлагад дэмжлэг үзүүлж, суралцагчдын авьяас чадварт тулгуурлан сурах арга барил, мэргэжлийн чиг 

баримжаа эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг сургалтын байгууллага, орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн зохион байгуулна. 

9.1. Хүүхдийн санал 

санаачилгад 

дэмжлэг үзүүлж, 

суралцагчдын 

авьяас чадварт 

тулгуурлан сурах 

арга барил, 

мэргэжлийн чиг 

баримжаа 

эзэмшүүлэх үйл 

ажиллагааг өөрийн 

сургуулийн онцлогт 

нийцүүлэн зохион 

байгуулна.  

9.1.1 Сурагчдын авьяас чадвар 

тодорхойлох болон сонирхлын 

судалгаанд тулгуурлан 

дугуйлан секцийн үйл 

ажиллагаанд тэгш хамруулах.  

9.1.2 Мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох, сурагчдын оролцоог 

дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээрхи 

бүлгэмүүдэд сурагчдыг 

нээлттэйгээр сонгон 

шалгаруулж, бие даасан үйл 

ажиллагаа зохион байгуулах, 

удирдан чиглүүлэх, оролцох, 

өөрийгөө илэрхийлэх, багаар 

хамтран ажиллах чадварт 

суралцуулах.  

150000/ 

уралдаан 

тэмцээний 

бензиний 

зардал/ 

Авьяас чадварыг тодорхойлох судалгаа болон 

сурагчдын хэрэгцээний асуулга дээр үндэслэн 21 

нэр төрлийн дугуйланд давхардсан тоогоор нийт 450 

сурагч буюу 84,6 хамрагдан суралцаж,  ААШ – лах 

волейболын тэмцээнээс 2 насны ангилалд эрэгтэй 

эмэгтэй  багийн тамирчид 5 дугаар байр 2, 2 дугаар 

байр 1,  Буяннэмэх тэмдэгтэн 1 сурагч, ААШ – лах 

100 буудалт даамын тэмцээнээс гранфри цом, УАШ 

– лах тэмцээнд оролцсон 5 сурагч тус бүр даамын 

спортын 3 дугаар зэргийн болзлыг хангасан, ААШ – 

лах чөлөөт болон самбо бөхийн тэмцээнээс 3 алт, 2 

мөнгө, 6 хүрэл, ААШ – лах жудо бөхийн тэмцээнээс  

4 алт, 7 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртэж, багийн 

дүнгээр 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтаар 

сум, сургуулийн бахархалаа арвижуулсан төдийгүй 

танхимын бус сургалтын аргачлалаар “Эко аялал – 

орон нутаг судлал” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, 

оролцооны 3 бүлгэмд 29 сурагчийг нийт сурагчдын 

зүгээс нийт сурагчдын хуралдаанаар сонгон 

ажиллууснаар сурагчдын санал хүсэлтийг 

сургуулийн захиргаанд хүргэх, хариуцлагатай 

жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх, хүүхдийн эрх 

хамгааллын чиглэлээрх зохион байгуулагдсан 

аймгийн хүүхдийн чуулган, эко сургууль 

хөтөлбөрийн сургалт, осол гамшгийн үеийн 

100 

 



менежмент, аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн туршлага 

судлах уулзалт зэрэгт оролцон дуу хоолойгоо 

хүргэсэн төдийгүй шийдвэр гаргах, оролцох, 

өөрийгөө илэрхийлэх, багаар ажиллах чадварт 

амжилттай суралцаж, сургуулийн хүүхдийн хөгжил 

төлөвшил, хамгааллын үйлчилгээнд аймгийн 

мэргэжлийн хяналтын газраас хийсэн үнэлгээгээр  

89,4 хувьтай, эцэг эхчүүдийн сэтгэл ханамжийн 

үнэлгээ 88,3 хувь болон тус тус өссөн 

үзүүлэлтэйгээр үнэлэгдсэн.  

Зорилò 10. Дотуур байрын гадаад, дотоод орчныг сайжруулж, багш нарыг мэргэшүүлэн, байрыг халуун ус, угаалгын үйлчилгээ, номын 

сан, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхим, тоглоомын өрөөтэй болгоно. 

10.1. Сурагчдын нас 

сэтгэлзүйн онцлогт 

тохирсон сургалт 

хүмүүжлийн үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулж 

тогтмолжуулах 

10.1.1 Бага, дунд ангийн 

сурагчдын дунд, насны онцлогт 

тохирсон тэмцээн уралдаан 

зохион явуулах 

20000 

Дотуур байрын сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт 

тохирсон  сургалт /12/, мэдээлэл, зөвлөгөө /8/, 

тэмцээн уралдаан /3/ - ыг 7 хоногийн даваа болон  

лхагва гарагт сургуулийн багш ажилтнууд /эмч, 

нийгмийн ажилтан, сургуулийн захирал, менежер/ 

нартай хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.  

 Дотуур байрын сурагчдын дунд АХА тэмцээн,  
 6-9-р ангийн сурагчдын дунд “Миний гэр миний 

байр” гэсэн сэдэвтэй 150-200 үгтэй зохион 
бичлэгийн уралдаан  

 Дартс хэн сайн шидэх вэ? Тэмцээнүүдийг 
амжилттай зохион байгуулж, АХА тэмцээнд 4а 
ангийн сурагч Ү.Олдох, зохион бичлэгийн 
уралдаанд 6а ангийн сурагч Б.Отгонцэцэг, дартс 
хэн сайн шидэх вэ? Тэмцээнд 9а ангийн сурагч 
Д.Отгонхүү нар тэргүүллээ.  

 Ингэснээр дотуур байрын сургачид чөлөөт цагаа 
зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие биеэсээ суралцах 
боломж бүрдсэн. 
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10.2. Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур байр 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэн, 

10.2.1. Хөтөлбөрийн дагуу 

хүүхдэд ээлтэй дотуур байрын 

орчин бүрдүүлэх шаардлага, 

стандартад нийцүүлэн сурч 

3,116,000/ 

дотуур 

байрын 

орчин 

Дотуур байрын  багшийг  2017 оны  03.27-04.01-ний 

хооронд  Улаанбаатар хотноо 1 дэх жилдээ 

ажиллаж буй багшийн үндсэн сургалт, Дундговь 

аймагт зохион байгуулагдсан хүүхдэд ээлтэй дотуур 
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уралдаанд 

амжилттай оролцох  

амьдрах сэтгэлзүйн таатай 

орчин бүрдүүлэх 

10.2.2. Багш нарыг сургалтанд 

хамруулан, туршлага 

судлуулсан байх 

10.2.3. Хүүхдийн чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрүүлэх 

боломжийг бүрдүүлэх 

зорилгоор амралтын өрөө, 

уншлагын танхимыг тохижуулах  

10.2.4. Дотуур байранд амьдарч 

буй сурагчдаас сэтгэл 

ханамжийн үнэлгээг улирал бүр 

авч, халуун усанд орох, хувцас 

угаах угаалгын үйлчилгээг  

тохижилтонд 

хандив 

тусламжаар/ 

байр хөтөлбөрийн сургалтуудад тус тус хамруулж,   

Өмнөговь аймгийн  Цогтцөций сумын “Мөрөөдөл 

сургууль” – ийн болон Төв аймгийн Лүн сумын 

дотуур байруудаас туршлага судлан дотуур 

байрандаа малчид, эцэг эх, төрийн албан хаагчдын 

тусламжтайгаар 3,116,000 төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтуудыг  хийж, сэтгэлзүйн болон материаллаг 

орчны таатай нөхцлийг бүрдүүллээ. Тус хөрөнгө 

оруулалтаар :  

 Тасгуудын гэрэлтүүлэгийг стандартад нийцүүлэн 
сольж, хөшиг, хулдаас, хогийн сав, номын 
тавиур, толь, ширээний бүтээлгийг шинэчиллээ.  

 Уншлагын танхим болон тоглоомын өрөө, 
халуун ус, эцэг эхтэй уулзах уулзалт, амралтын 
өрөөг бүрэн тохижуулсны үр дүнд “Хүүхдэд 
ээлтэй дотуур байр ” аяны гарааны үнэлгээ 
59,8% -тай үнэлэгдэж  байсан бол барианы  
үнэлгээгээр 88.1%  болж   үнэлэгдсэн. 

10.3. Эцэг эх , анги 

удирдсан багш 

нартай хамтын үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах 

10.3.1. Эцэг эхтэй тогтмол 

уулзаж багш, эцэг эх сурагчтай 

хамтын уулзалт зохион 

байгуулах 

86000/жи-

мобайлын 

суурин утас 

авсан/. 

Дотуур байрын сурагчдад дотуур байрын багшийн 

зүгээс анги удирдсан багш, сургуулийн захирал, 

нийгмийн ажилтан, эмчтэй хамтран шаардлагатай 

сургалт, мэдээлэл, зөвлөгөөг тогтмолжуулсан 

төдийгүй “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” аяны 

хүрээнд эцэг эхтэй уулзах, хамт байрлах боломжийг 

олгосон 1 өрөөг тохижуулж, эцэг эхтэйгээ байнгын 

холбоотой байх зорилгоор суурин Жи – Мобайлын 

утастай болсон. Үүний үр дүнд хүүхэд нэг бүрийг 

хөгжүүлэхэд багш нартай хамтран ажиллах, эцэг 

эхтэй байнгын холбоо харилцаатай байх боломж 

бүрдсэн.  
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10.4. Дотуур байрын 

сурагчдын дунд 

эрүүл мэнд, эрүүл 

ахуйн сургалт 

зөвлөгөөг зохион 

10.4.1. Эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн 

сургалт зөвлөгөөг 14 хоногт 1 

удаа зохион байгуулах 

50000 

/дотуур 

байрын 

сурагчдын  

аптек, 

Дотуур байрын 30 сурагчид халдварт өвчнөөс 

сэргийлж  гараа тогтмол зөв угаах, дадал хэвшил 

эзэмшүүлэх зорилгоор дэлхийн гар угаах өдрөөр 

Эрүүл мэндийн “Жаргалан бүлгэм”-ийн сурагчидтай 

хамтран “Гараа тогтмол угаацгаая” “Гар угаах 8 
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байгуулах  витаминжуу

лалтанд/. 

дарааллыг хүүхэд тус бүрт заан, зөвлөмж хүргэж 

ажилласнаар сурагчид гараа бохирдсон тухай бүрт 

угаах дадал хэвшилд  суралцсан ба бохир гараар 

дамждаг халдварт өвчин  гараагүй. Мөн 14 хоног 

бүрт 1 удаа эрүүл мэндийн цаг, үзлэг, зөвлөгөөг 

тогтмолжуулан, халдварт ба халдварт бус өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Амны хөндийн 

эрүүл ахуй – шүд угаах дараалал”  “Улаан бурхан 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, “Салхин цэцэг 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” Тамхины хор хөнөөл” 

“Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” 

”Цэгэн иллэг,” “Менингококкт  өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх”, “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” 

Бруцеллѐз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт  

зөвлөмжүүүдийг хүргэж гарын авлага тараах 

материалаар болон витаминжуулалтын аяныг 

амжилттай зохион байгуулсны үр дүнд дотуур 

байрын орчинд халдварт ба халдварт бус өвчлөл 

бүртгэгдээгүй.  

Зорилò 11. Дотуур байранд бага ангийн хүүхэдтэй ажиллах асрагч багш ажиллуулна. 

11.1. Дотуур байранд 

асрагч багшийг 

ажиллуулах  

11.1.1 Хүүхдийн тооноос 

хамааран орон тоо нэмэгдүүлэх 

боломжгүй учраас мэргэжлийн 

болон анги удирдсан багш нар, 

дотуур байрын багш, 

ажилтнуудтай хамтран бага 

ангийн сурагчдад хэрэгцээтэй 

сургалт мэдээллийг хуваарийн 

дагуу хүргэж ажиллана. 

 
Дотуур байрын хүүхдийн тоо харьцангуй цөөн тул 

одоогоор асрагч багшийн орон тоо нэмэгдүүлэх 

боломжгүй байгаа ба дотуур байрын багш, жижүүр 

нар асрамжлан, 7 хоногийн даваа болон лхагва 

гарагт анги удирдсан багш нар, сургуулийн захирал, 

нийгмийн ажилтан, эмч нар сургалт зөвлөгөө, 

халамж үйлчилгээг  хуваарийн дагуу хүргэж 

хэвшсэн.  
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Зорилò 12. ЕБС – д багшлах эрхтэй багш ажиллуулах нөхцөл боломжийг бүрдүлэн, мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлж 95 – 

100 хувь болгох ба бага, суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн агуулгын дагуу мэргэжлийн багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлнэ. 

12.1. Багшлах эрхтэй 

багш ажиллуулах 

нөхцөл боломжийг 

12.1.1 Багшлах эрхийн 

шалгалтанд тэнцсэн багш нарыг 

ажлын байранд сонгон 

 2016 – 2017 оны хичээлийн жилд түүх, газарзүй 

болон хими биологийн багшийг БСУГ – ын сонгон 

шалгаруулалтыг үндэслэн, шинээр ажилд авснаар 
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бүрдүүлж, 100 хувь 

мэргэжлийн багшаар 

хангагдана. 

шалгаруулж авах 92,8 хувь нь багшлах эрхтэй, 50 хувь мэргэжлийн 

зэрэгтэй, давхардсан тоогоор 72,6 хувь нь аймаг 

улсын хэмжээнд арга туршлагаа түгээн 

дэлгэрүүлсэн мэргэжлийн багшлах боловсон 

хүчнээр 100 хувь хангагдан, áàãøëàõ ýðõ îëãîõ, 

õàñàõ, ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ, мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах áàãø íàðûí 

судалгааны нэгдсэн сан бүрдлээ. Үндэсний 

сургалтанд 11 багш буюу 71.4 хувь нь, төрөлжсөн 

сургалтанд 14 багш буюу 100 хувь хамрагдлаа. 

12.2. Багш, ажилтан 

ажиллагсдын мэдлэг 

чадвар бий болгох 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулж 

хэрэгжилтийг тооцон 

ажиллана. 

12.2.1 Багш ажиллагсдын 

ажлын байранд  болон үндсэн, 

төвлөрсөн сургалтуудад сургаж 

дадлагажуулах ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжилтийг нь тооцож 

ажиллах 

12.2.2. Сайн туршлага 

хуваалцах, харилцан суралцах 

зэргээр багаар үр дүнтэй 

хамтран ажиллах, мэргэжлийн 

мэдлэг, ур чадвар, аргазүйгээ 

тасралтгүй хөгжүүлэх 

 “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 

төслийн хүрээнд сургалтын менежер Б.Ууганцэцэг 

“Сургагч багш”-аар сонгогдон зөвлөх багш 

Ч.Нямаагийн хамт “Гурвансайхан сумын бүрэн дунд 

сургууль”, “Хүмүүнлэг” сургуулиудын 12 багшийн 

хичээлд зөвлөгөө өгөх, 110 сурагчдад сурах арга 

барилын судалгаа хийх чиглэлээр 2017 оны 4 сарын 

23 –оос 5 сарын 2 хүртэлх хугацаанд хамтран 

ажиллаж ажиглалт судалгаа хийх чадвараа 

нэмэгдүүллээ. Мөн төслийн хүрээнд  “Сургуулийн 

туршлага, үр дүнг” төслийн 5 сургуулийн 6 

сургалтын менежер, 30 багш нарт 1 удаа, төслийн 

багт 3 удаа танилцуулан “Багшлах арга зүй”, 

“Сурагчдын хөгжилд” олсон арга туршлагаа 

хуваалцлаа. 
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12.3  Багш, удирдах 

ажилтныг сургалтанд 

хамруулан мэргэжил 

арга зүй ур чадварыг 

нь нэмэгдүүлэхэд 

төлөвлөгөөтэй 

ажиллана. 

12.3.1 Тухайн жилд багш, 

ажиллагсад, удирдах ажилтны 

мэргэжил, ур чадварыг 

дээшлүүлэх сургалтанд 2 

удирдах ажилтан, орон нутгийн 

сургалтанд 14 багшийг 

хамруулах 

 

Багш, удирдах ажилтны мэргэжил, ур чадварыг 

нэмэгдүүлэх сургалтанд хамруулах ажлын 

төлөвлөгөөтэй ажиллан хэрэгжилтийг нь тооцон 

ажиллаж байна. Тухайлбал: 

 “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 
төсөлд 5 багш, 1 сургалтын менежер 

 АУБ нарын сургалт, “Багшийн харилцаа 
сургалтанд 14 багш, 3 удирдах ажилтан 

 Үндсэн сургалтанд 3 багш, 2 ажилтан 
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БСУГ-аас зохион байгуулсан “Мэргэжлийн багш 

нарын сургалт”- нд 5 багш  нийт давхардсан тоогоор 

36 багш, удирдах ажилтныг тус тус хамрууллаа. 

Дээрх сургалтанд хамрагдсны үр дүнд  үндэсний 

сургалтанд багш  нарын хамрагдалт 71.4 хувьд , 

орон нутаг болон төрөлжсөн сургалтанд хамрагдалт 

100 хувьд хүрлээ. 

Зорилò 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд үеийн найзуудтайгаа хамт суралцах нийгэм, сэтгэлзүй, сургалтын таатай орчин 
бүрдүүлнэ. 

13.1. Õºãæëèéí 

áýðõøýýëòýé 

ñóðàã÷äûí 

äýëãýðýíã¿é 

ñóäàëãàà, 

ìýäýýëýëòýé 

àæèëëàõ.  

13.1.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

суралцагч нэг бүрээр судалгаа 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх / 

өдрөөр болон дүйцсэн 

хөтөлбөр/ 

13.1.2. Мэдээллийн санд 

тулгуурлан хэрэгцээтэй халамж 

дэмжлэг болон нийгэм 

сэтгэлзүйн дэмжлэг өгч 

ажиллах 

 2016 ѕ 2017 îíû õè÷ýýëèéí æèëä нийгмийн 

бодлогын мэргэжилтэнтэй хамтран õºãæëèéí 

áýðõøýýëòýé  сургуулийн насны нийт 11   хђђхдийн 

дэлгэрэнгђй бђртгэл судалгааг  гарган мэдээллийн 

сандаа бђрдђђлсэн.Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

эрхийг хамгаалах олон улсын єдрийг угтан хєгжлийн 

бэрхшээлтэй сурагчдын дунд дараах ђйл 

ажиллагаануудыг явуулсан. 

 Хєгжлийн бэрхшээлтэй хђний эрхийг хамгаалах 
тухай хуулийн ерєнхий агуулгыг 36 эцэг эх , 28 
багш ажилтнууд , 2-9 ангийн суралцагчдад 
танилцуулан сурталчилсан мєн энэ ђеэр 
хєгжилтэй буухиа тэмцээнийг зохион байгуулж 
56 тєрийн албан хаагч нарыг хамруулаа    

Эдгээр хђђхдээс ºäðººð 1 ñóðàã÷, áè÷èã ¿ñýã, 

ä¿éöсýí õºòºëáºрт 3 ñóðàã÷, 2 суралцагч зайны 

хэлбэрээр хамрагдан суралцаж байна. Танхимаар 

суралцах боломжгђй  5 суралцагчдад эцэг эх, асран 

хамгаалагч нарын тусламжтайгаар даалгавар 

хђргђђлж ахиц єєрчлєлтийг нь тооцож хэвшсэн. 

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ñóðàã÷èäòàé àæèëëàõ òóñãàé 

õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæèëòèéã ñàð á¿ðèéí 

àæëûí ¿ç¿¿ëýëòýíä îðóóëàí òîîöîæ õýâøñýí.  

Хђрсэн ђр дђн: хєгжлийн бэрхшээлтэй хђђхдийн 

сургуульд хамрагдалт 54.5  хувьтай  хэрэгжиж 
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13.2. Õºãæëèéí 

áýðõøýýлòýé 

õ¿¿õäèéí õºãæèë 

îðîëöîîã äýìæèõ¿éц 

àæèëëàãààíû 

õºòºëáºð 

áîëîâñðóóëàí 

àæèëëàæ, òýäýíä 

ñóð÷ áîëîâñðîõ 

òààòàé îð÷èí 

íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýí, 

òýãø õàìðàí ñóðãàíà. 

13.2.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

суралцагч нэг бүрийн сурч 

хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх 

чиглэлээр анхаарч ажиллах 

13.2.2. Өдрөөр болон дүйцсэн 

хөтөлбөрөөр тэднийг тэгш 

хамруулан сургах 

  



байна.  

Зорилò 14. Насан туршийн боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн эрүүл мэнд, эрхзүй, экологи, аюул эрсдэлгүй 
амьдрах ухааны боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

14.1. ТАХ, ААН, 

болон иргэдийн дунд 

Англи хэлний анхан 

шатны сургалт 

зохион байгуулах 

14.1.1. Аймгийн дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн 

англи хэлний мэдлэгийг 

дээшлүүлэх 

7.200.000 

/насан 

туршийн 

багшийн 

цалин 

жилээр/. 

57 тєрийн албан хаагчийн англи хэлний тђвшинг 

тогтоон, 4 байгууллага дээр 7 хоногт 2 цагийн англи 

хэлний анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж 

ажиллалаа. Сургалтыг сонирхолтой болгох ђђднээс 

иргэдэд дуу, шђлэг, хєгжєєнт тоглоом зэргийг зааж, 

англи хэлний Ярьдаг сурах бичиг цувралын 2 дугаар 

бђлгийн агуулгыг ђзэж дууслаа. ёђний ђр дђнд 5  

дуу, танилцуулга, хоол хђнс, цаг, энгийн харилцан 

ярианы дадлагатай болсон байна. Сурагчдын дунд 

англи хэлний дугуйланг 2016.10 сараас эхлэн 7 

хоногийн Пђрэв гараг бђрт 16 сурагчийг хамруулан 

хичээллђђлж, сургалтыг сонирхолтой, ђр дђнтэй 

болгох зорилгоор spelling be, цэвэр бичигтэн 

шалгаруулах уралдаан, улирал бђр сурагчдын ахиц 

амжилт, шинээр сурч мэдсэн мэдлэгийг эцэг 

эхчђђдэд танилцуулах журмаар  “Тайлант хичээл” 

арга хэмжээг тус зохион байгуулснаар сурагчид 

єєрийгєє илэрхийлэх болон  багаар хамтрах 

ажиллах чадвар нэмэгдэж хичээлд оролцох 

оролцоо, сонирхол нэмэгдсэн.  
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14.2.Дүйцсэн 

хөтөлбөрийн, бичиг 

үсгийн боловсрол 

олгох, амьдрах 

ухааны сургалтыг 

зохион байгуулах 

14.2.1. Сургууль завсардсан 

хүүхэд,залуучууд,насанд 

хүрэгчдэд боловсролоо 

дээшлүүлэх,амьдрах ухааны 

аргад суралцуулах 

 Энэ хичээлийн жилд багийн засаг дарга нараар 

дамжуулан  дђйцсэн хєтєлбєрийн ээлжит 

цугларалтанд хамрагдах хђсэлтийг суралцагчдад 

илгээн, сургалтыг зохион байгуулсан ба нийт 13 

суралцагч хамрагдахаас танхимын сургалтанд 6 

буюу 46.1 хувь нь, танхимын бус зайны сургалтанд 7 

буюу 53.8 хувь нь хамрагдаж,  бага боловсролын 

тђвшинд 8, суурь боловсролын тђвшинд 6 суралцагч 
суралцсан.Суурь боловсролыг 3 суралцагч дђйцсэн 

хэлбэрээр суралцан  тєгссєн. Зайны  сургалтаар 

даалгавар, ном, гарын авлага зэргийг хђргђђлэн 

эргэж биелэлтийг нь тооцож ажилласны дђнд бие 

даан боловсрол нєхєн эзэмших боломжтой болсон. 
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Суралцагч бђрээр сурлагын ахицын ђнэлгээ, сурах 

явцын ажиглалтын тэмдэглэл, даалгаврын биелэлт 

зэргийг  цаг тухай бђрт нь хєтєлгєєжђђлэн ажиллаж, 

эцэг эх, асран хамгаалагч нарт танилцуулж заавар 

зєвлєгєє єгч ажилласанаар сурлагын ахиц 18.5 

хувиар єссєн. 

14.3 хүн амын 

боловсролын 

хэрэгцээг судлаж, 

түүнд тулгуурлан 

англи хэл, эрүүл 

мэнд, мэдээлэл  

харилцаа, амьдрах 

ухааны чиглэлээр 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулж, 

сургалт явуулах 

14.3.1. Иргэдийн суралцах 

хэрэгцээнд тулгуурлан амьдрах 

ухааны мэдлэг чадвар 

эзэмшүүлэх  

 Насан туршийн боловсрол төвөөс иргэдэд 

боловсрол олгох чиглэлээр  дараах сургалтуудыг 

зохион байгуулсан. Үүнд: 

 Иргэд, ТАХ-чдын англи хэлний мэдлэгийн 

түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 

мэргэжлийн багштай хамтран англи хэлний анхан 

шатны 14 цагийн  сургалтыг нийт 9 иргэдэд 

хамруулан зохион байгуулсанаар иргэдийн англи 

хэлний анхан  шатны мэдлэг дээшилсэн. 

 Сургуулийн эмчтэй хамтран дотуур байрын 

сурагчдад  буруу зуршлын талаар сургалтыг нийт 19 

сурагчдад зохион байгуулсан. 

 “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдөр” өөр 

сургуулийн нийт  32 багш ажилчдад “Хэрэглэгчийн 

соѐл” сэдэвт гарын авлага бэлтгэн хүргэсэн ба дунд 

ангийн нийт  56 сурагчдад хэрэглээнийй соѐлд 

суралцгаая сэдэвт сургалтыг тус тус зохион 

байгуулсан. 

 “Сүхбаатар жанжны  мэндэлсэний ойн 

баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан аймгийн БСГ-аас 

ирүүлсэн удирдамжийн дагуу ажлын төлөвлөгөө 

гарган  ангиудын дунд  3 төрлөөр  уралдаан тэмцээн 

зохион байгуулж, дүгнэж ажилласан. 

 Технологийн багштай хамтран иргэдийн дунд 

зүү ороох болон цаасан урлалын сургалыг явуулсан 

ба нийт  7 хүн хамрагдан суралцсанаар амьдрах 
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ухааны чадвартай болсон.   

 “Тайлант өдөрлөг ” өөр хийж бүтээсэн 

хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүнээрээ бүтээлийн үзэсгэлэн 

гарган, иргэдэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан 

хүргэсэн. 

 Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсрол 

төвийн багш Пүрэвжаргал, Өлзийт сумын Насан 

туршийн боловсрол төвийн багш Наранбаатар 

нартай хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”, 

“Насан туршийн боловсрол” сэдвээр сургалт зохион 

байгуулж, дадлага ажил хийлгэн, төрийн албан 

хаагчдын төлөөлөл 23 хүнийг хамруулан зохион 

байгуулсан. 

Гарсан үр дүн : Боловсролын үйлчилгээний  гадна 

байгаа иргэдийг албан бус сургалтанд хамруулж  

ажилласанаар бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 23 

хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн иргэдийг  

амьдрах ухааны чиглэлийн  сургалтуудад 

хамруулсанаар иргэдэд хүргэх  боловсролын 

хүртээмж нэмэгдсэн. 

14.4. Цэргийн насны 

залуучуудын 

боловсролын 

түвшинг  дээшлүүлэх 

ажлыг багийн засаг 

дарга нартай зохион 

байгуулах  

14.4.1. Сургууль завсардаж 

бага боловсрол эзэмшсэн 

залуучуудыг дүйцсэн 

хөтөлбөрийн сургалтанд 

хамруулах 

 2016 оны 10 сар,  2017 оны 4 сарын нийт  2 

удаагийн цэрэг татлагын үеэр  цэргийн насны  

залуучуудын боловсролын судалгаа авахад 

боловсролын судалгаа авахад бичиг үсэг үл мэдэгч 

1, бага мэдэгч 3 байлаа. Цэргийн насны 

залуучуудын боловсролын түвшингийн судалгаан 

дээр үндэслэн, бага боловсрол олгох сургалтанд 1, 

бичиг үсгийн боловсрол олгох сургалтанд 3, суурь 

боловсролын түвшинд 3  суралцагчийг хамруулан 

суралцуулж, танхимын сургалтанд хамрагдах 

боломжгүй суралцагчдад багийн засаг дарга нараар 

дамжуулан гэрийн даалгавар болон ном, гарын 

авлага хүргүүлж эргэж биелэлтийг нь тооцон 

100 

 



ажилласны үр дүнд бичиг үсэг үл мэдэгчдийн тоо 

өмнөх оныхоос 16.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

гарсан.Энэ хичээлийн жилд дүйцсэн хөтөлбөрөөр 

цэргийн насны 3 суралцагч суурь боловсролын 

гэрчилгээ авахаар суралцаж байгаа ба цэргийн 

насны залуучуудын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь 23 

хувиар ахисан үзүүлэлттэй байна. 

Зорилт 15. ЕБС-ийн суралцагчдыг  сургууль завсардахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ 

15.1. Хамран 

сургалтын хувийг 

өмнөх оныхоос 

бууруулахгүй байх, 

15.1.1. Шалтгаангүй сургууль 

завсардалтыг арилгаж, 6 настыг 

сургуульд бүрэн хамруулах 

 Хамран сургалтын цэвэр жин 2014 – 2015 оны 

хичээлийн жилд 39,9 хувь байсан бол 2015 – 2016 

оны хичээлийн жилд 41,4 хувьд хүрч 1,5 хувиар 

өссөн үзүүлэлттэй гарсан. Хамран сургалтыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалтын материаллаг 

баазын шинэчлэлтэнд улсын төсөв болон бусад эх 

үүсвэрийн санхүүжилтээр нийт 62,681,311 төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.Багш нарыг 

чадваржуулах, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд анхааран 

багш бүрийг комьпютержуулан, цахим орчноос 

мэдээлэл авах боломжоор хангаж, нийт багш нарын 

85,7 хувийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 

хамруулснаар “Аймгийн арга туршлага болон 

Аймгийн технологийн сан”-д бүтээлээ бүртгүүлсэн 

багш нарын эзлэх хувь  2015 - 2016 оны хичээлийн 

жилд 64,2   хувь байсан бол 2016 – 2017 оны 

хичээлийн жилд давхардсан тоогоор 76,2 хувьд 

хүрч, Сурагчдын хичээлээр олж авсан мэдлэг 

чадварыг тайлагнах “Тайлант хичээл” үйл 

ажиллагааг улирал тутам төлөвлөн, 130 гаруй эцэг 

эхийг хамруулан 17 удаа зохион байгуулж 

ажилласны үр дүнд сургууль завсардалт гараагүй. 

Мөн багш нарыг чадваржуулах зорилгоор 2015-2016 

оны хичээлийн жилд ахмад багш Ч.Нямааг “Зөвлөх 

багш”- аар авч ажиллуулсан бол 2016-2017 оны 

хичээлийн жилд Германы “Action five” ТББ-ын 

100 

 



санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Багшийн хөгжлөөс 

хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” төсөлд хамрагдан багш 

нарын багшлах арга зүй, ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд 

анхааран ажиллаж байна. 

 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

 
Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 

                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ХООРОНД 2017 ОНД БАЙГУУЛСАН  
ГЭРЭЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ,  ҮР ДҮН 

 
                                                                                                                                                                                                                         2017.06.19. 



№ 
Гэрээнд тусгагдсан 

зорилтууд 
Шалгуур үзүүлэлт Хүрсэн түвшингийн хэрэгжилт 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

ЕБС БСУГ 

1.  

ЕБС – ийн хамран 

сургалтын хувийг 

өмнөх оныхоос 

бууруулахгүй байх,  

- Шалтгаангүй 
сургууль 
завсардалтыг 
арилгаж, 6 настыг 
сургуульд бүрэн 
хамруулах 

Хамран сургалтын цэвэр жин 2014 – 2015 оны хичээлийн жилд 39,9 

хувь байсан бол 2015 – 2016 оны хичээлийн жилд 41,4 хувьд хүрч 

1,5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарсан. Хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор сургалтын материаллаг баазын шинэчлэлтэнд улсын 

төсөв болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилтээр нийт 62,681,311 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Багш нарыг чадваржуулах, 

мэргэжлийг дээшлүүлэхэд анхааран багш бүрийг комьпютержуулан, 

цахим орчноос мэдээлэл авах боломжоор хангаж, нийт багш нарын 

85,7 хувийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулснаар 

“Аймгийн арга туршлага болон Аймгийн технологийн сан”-д бүтээлээ 

бүртгүүлсэн багш нарын эзлэх хувь  2015 - 2016 оны хичээлийн жилд 

64,2   хувь байсан бол 2016 – 2017 оны хичээлийн жилд давхардсан 

тоогоор 76,2 хувьд хүрч, Сурагчдын хичээлээр олж авсан мэдлэг 

чадварыг тайлагнах “Тайлант хичээл” үйл ажиллагааг улирал тутам 

төлөвлөн, 130 гаруй эцэг эхийг хамруулан 17 удаа зохион байгуулж 

ажилласны үр дүнд сургууль завсардалт гараагүй. Мөн багш нарыг 

чадваржуулах зорилгоор 2015-2016 оны хичээлийн жилд ахмад багш 

Ч.Нямааг “Зөвлөх багш”- аар авч ажиллуулсан бол 2016-2017 оны 

хичээлийн жилд Германы “Action five” ТББ-ын санхүүжилтээр 

хэрэгжүүлж буй “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 

төсөлд хамрагдан багш нарын багшлах арга зүй, ур чадварыг 

нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. 

90  

2.  
Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдийг албан 

ба албан бус 

боловсролд 

хамруулах  

- Сургуульд 
хамрагдаагүй 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хамран 
сургах тойргийн 
хүүхдүүдийн 20 
хувийг сургуульд 
хамруулах  

2016 ѕ 2017 îíû õè÷ýýëèéí æèëä  õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ºäðººð 1 

ñóðàã÷, áè÷èã ¿ñýã, ä¿éöсýí õºòºëáºðєєр 3 ñóðàã÷ ñóðàëöàæ, 

сургуулийн насны хєгжлийн бэрхшээлтэй хђђхдђђдээс 57,1 хувь нь 

АББ ѕ д хамрагдаж áàéíà. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé ñóðàã÷èäòàé 

àæèëëàõ òóñãàé õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæèëòèéã ñàð á¿ðèéí 

àæëûí ¿ç¿¿ëýëòýíä îðóóëàí òîîöîæ õýâøñýí. Ìºí ýýëæèò õè÷ýýë 

á¿ð äýýð àõèö ººð÷ëºëòèéí ñóäàëãààòàé àæèëëàснаар сурлагын 

чанарт ахиц гарсан.   

90  

3.  Боловсролын цөм 

хөтөлбөрийг 
- Багш ажилтнуудын 

20 доошгүй хувийг 

Бага, суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг 

аймагт 2 удаа 19 сургуулийн багш, удирдах ажилтнуудад, бүсийн 
100 

 
 



хэрэгжүүлэн 

ажиллахад  багшлах 

боловсон хүчнийг 

хөгжүүлэхэд дотоод 

болон гадаадад 

туршлага судлуулан, 

багш солилцоонд  

хамруулах нөхцлийг 

бүрдүүлэх. 

дотоод болон 
гадаадад туршлага 
судлуулсан байна. 

хэмжээнд 3 сургуулийн 55 багш, удирдах ажилтнуудад 

тайлагналаа. “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 

төслийн хүрээнд Сургуулийн арга туршлага”-аа төслийн 5 

сургуулийн 30 багш, 6 удирдах ажилтанд 2 удаа, төслийн багт  3 

удаа тайлагналаа. Мөн сургалтын менежер Б.Ууганцэцэг “Сургагч 

багш”-аар сонгогдон төслийн зөвлөх багш Ч.Нямаагийн хамт 

“Хүмүүнлэг”, “Гурвансайхан сумын бүрэн дунд сургууль”-д ажиллан 

“Багш нарын хичээлд сууж зөвлөгөө өгөх”, Сурах арга барилын 5 

хэрэгцээ”-ний дагуу судалгаа хийх чиглэлээр ажиллалаа. Дээрх үйл 

ажиллагаануудаас туршлага болохуйц ажлуудын жагсаалт гаргаж 

улирал бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд тусган тухайлсан бүтээлч 

ажлуудыг хэрэгжүүллээ. Тухайлбал эцэг эхчүүдэд сурагчдын 

хичээлээр олж авсан мэдлэг чадварыг тайлагнах “Тайлант хичээл”, 

“Үзүүлэх хичээл зохион байгуулах”, “Зочин багш”, “Урилгат хичээл”, 

“Эцэг эхийг хэрэглэгдэхүүн хийхэд дэмжлэг авах”, “Сонголтот, 

түвшинчлэгдсэн жишиг даалгаврын сан бүрдүүлэх”, “Сурагчдын 

унших, бичих, ярих чадвар үнэлгээ хийх” зэрэг ажлуудыг өөрийн 

үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.  

 

4.  

Сургууль, дотуур 

байрын ундны усны 

ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйн нөхцлийг 

сайжруулах 

чиглэлээр тодорхой 

арга хэмжээ авч 

ажиллах  

- Мэргэжлийн хяналт, 
стандарт хэмжилзүйн 
газраар 
баталгаажсан ундны 
усны эх үүсвэрээр 
хангагдсан байна.  

Дотуур байр болон үдийн цай хөтөлбөрийн хоолны газар нь  

“Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэндийг хамгаалах аюулгүй байдал” 

Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага түүнд тавигдах MNS 0900:2005 

монгол улсын стандартын шаардлага хангасан зөөврийн ундны 

усыг хүүхдийн эрүүл мэндэд эрсдэлгүй зориулалтын материалаар 

хийгдсэн зөөх хадгалах саваар авч, өдөр тутмын хэрэгцээндээ 

хэрэглэж байна. Ундны усны зөөврийн болон хадгалах савыг 7 

хоногт 1 – 2 удаа бүрэн суллаж, хүнсний зориулалтын бодисоор 

угааж халдваргүйжүүлдэг төдийгүй 1 – 9 ангиуд бүгд ангидаа 

зориулалтын гар угаагуур, саван, гар хатаагч, буцалсан хүйтэн 

болон халуун ус уух зориулалтаар ус буцалгагчтай болж, эрүүл 

ахуйн шаардлагад нийцсэн орчинг бүрдүүллээ. 

100  

5.  ЕБС – ийн эдэлбэр 

газрыг 

баталгаажуулан, 

гадаад орчныг 

- Бүх эдэлбэр газраа 
баталгаажуулан, 
орчны тохижилт 
хийгдсэн байна.  

Сургуулийн эдэлбэр газрын кадастрын зураглалыг хийлгэж 

22032мкв газрыг гэрчилгээжүүлж авснаар өөрийн гэсэн эзэмшил 

газартай болж хуулийн дагуу баталгаажсан. 
100  



тохижуулах  

6.  

 “Авьяас”, “Ном” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэн, орон 

нутгийн өвлөн 

уламжлагч нарыг 

татан оролцуулж, 

сумын хэмжээнд 

“Орон нутаг судлах 

танхим” байгуулан 

үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

- Дугуйлан секц, 
хүүхэд хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааны үр 
дүнгийн хөндлөнгийн 
үнэлгээг 85 – аас 
дээш хувьд хүргэх  

- Удирдах багшгүй нэн 
шаардлагатай 
дугуйлан секцийг 
орон нутгийн 
авьяаслаг иргэдтэй 
гэрээний үндсэн дээр 
зохион байгуулах  

Авьяас чадварыг тодорхойлох судалгаа болон сурагчдын 

хэрэгцээний асуулга дээр үндэслэн 21 нэр төрлийн дугуйланд 

давхардсан тоогоор нийт 450 сурагч буюу 84,6 хамрагдан суралцаж,  

ААШ – лах волейболын тэмцээнээс 4  багийн тамирчид 5 дугаар 

байр 2, 2 дугаар байр 1,  Буяннэмэх тэмдэгтэн 1 сурагч, Цэгмид 

болон Наранцацралт агсны нэрэмжит Химийн олимпиадаас 3 хүрэл, 

1 тусгай байр,  УАШ – лах тэмцээнд оролцсон 5 сурагч тус бүр 

даамын спортын 3 дугаар зэргийн болзлыг хангасан, ААШ – лах 

чөлөөт болон самбо бөхийн тэмцээнээс 3 алт, 2 мөнгө, 6 хүрэл, ААШ 

– лах жудо бөхийн тэмцээнээс  4 алт, 7 мөнгө, 4 хүрэл медаль 

хүртэж, багийн дүнгээр 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтаар сум, 

сургуулийн бахархалаа арвижуулсан төдийгүй оюун ухааны спортыг 

дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр 100 буудалт даамын болон шатрын 

сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион 

байгуулж, ААШ – лах болон, АИТХ – аас зохион байгуулсан шатрын 

нээлттэй тэмцээнүүдэд сурагчдаа оролцуулж, ААШ – лах 100 

буудалт даамын тэмцээн 2 жил дараалан аваргаллаа. Аймгийн 

хүүхдийн Яргуй наадамд өмнөх хичээлийн жилд 3 төрөлд оролцож 

байсан бол энэ хичээлийн жилд заагдсан бүх төрлүүдэд 31 хүүхдийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр оролццож 2017.05.24 өдөр дугуйлан секцийн 

хаалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийн хүүхдийн 

хөгжил төлөвшил, хамгааллын үйлчилгээнд аймгийн мэргэжлийн 

хяналтын газраас хийсэн үнэлгээгээр  89,4 хувьтай, эцэг эхчүүдийн 

сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 88,3 хувь болон тус тус өссөн 

үзүүлэлтэйгээр үнэлэгдсэн төдийгүй 2017.05.12 – ний өдөр эрдмийн 

баяр, хамтатган хүндэтгэлийн тоглолтыг хийж, 2017.05.24 өдөр багш 

сурагчдын амжилт бүтээлээр тайлан үзэсгэлэн зохион байгуулж, 

дугуйлан секцийн үйл ажиллагааныхаа үр дүнг тайлагналаа.  

Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлэн БСШУЯамнаас хэрэгжүүлж буй 

“Боловсролын чанарын шинэчлэл хөтөлбөрт “Орон нутгийнхаа түүх, 

соѐл, үнэт өв, дурсгалт газруудын мэдээлэл бүхий сан бүрдүүлж, 

түүнтэй танилцах боломжийг сурагчдад олгох, өөрийн орон 

нутгаараа бахархах сэтгэлгээг хүүхэд бүрт төлөвшүүлж, орон нутгаа 

танилцуулах чадамж бүхий “Хөтөч хүүхдүүд” – ийг бэлтгэн, “Залуу 
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байгальч” клубыг байгуулах” зорилго бүхий “ Орон нутаг судлал – 

Эко аялал” төслийг бичиж, 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж 

эхэллээ. Тус төслийн хүрээнд сумын түүхэн дурсгалт газруудаар 

бага ангийн сурагчдыг 3 маршрут болгон аялуулж, түүхийн 

дурсгалаа мэддэг, өөрийн орон нутгаараа бахархах сэтгэлгээтэй, 

уламжлал ѐс заншлаасаа суралцсан орон нутгаа танилцуулах 

чадамж бүхий хөтөч хүүхдүүдийн тоог 28,3 хувьд хүргэн, тэдгээр 

сурагчдын зүгээс нийт сурагчид, багш ажилтнууд, эцэг эхчүүддээ 

түүхэн дурсгалт газруудаар аялсан аяллын маршрутаа танилцуулах 

сургалт мэдээлэл хийн, сургуулийн мэдээ сониноор дамжуулан 

амжилт бүтээл гаргасан багш сурагчдаа алдаршуулах ажлыг зохион 

байгуулж, эко аялал мэдээллийн самбараар төслийн үйл ажиллагааг 

нээлттэй сурталчилснаар нийт сурагчид орон нутгийн түүх соѐлоо 

мэдэх, бахархан танилцуулах чадамж төлөвшсөн. Төслийн хаалт 

болгон хүүхдүүдийн аяллын тэмдэглэл ном, CD – г хэвлэн олны 

хүртээл болгохоор эмхэтгэл нь бүрэн хийгдэж, хэвлэлтэнд өглөө. 

Гарсан үр дүн: Сурагчдад өөрийн оршин суугаа газар, орон нутгаа 

хайрлах, өв соѐлоо хүндэтгэн бахархах ухамсар төлөвшил бий 

болсон. 

7.  

Багийн засаг дарга, 

Насан туршийн 

боловсролын төвийн 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулан, иргэдэд 

хүргэх үйлчилгээг 

тогтмолжуулах  

- Иргэдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний хамрах 
хүрээ, төрөл 
нэмэгдсэн байна.  

Энэ хичээлийн жилд багийн засаг дарга нараар дамжуулан  

дүйцсэн хөтөлбөрийн ээлжит цугларалтанд хамрагдах хүсэлтийг 

суралцагчдад илгээн, сургалтыг зохион байгуулсан ба нийт 13 

суралцагч хамрагдахаас танхимын сургалтанд 6 буюу 46.1 хувь нь, 

танхимын бус зайны сургалтанд 7 буюу 53.8 хувь нь хамрагдаж,  

бага боловсролын түвшинд 8, суурь боловсролын түвшинд 6 

суралцагч суралцсан. Зайны  сургалтаар даалгавар, ном, гарын 

авлага зэргийг хүргүүлэн эргэж биелэлтийг нь тооцож ажилласны 

дүнд бие даан боловсрол нөхөн эзэмших боломжтой болсон. 

Суралцагч бүрээр сурлагын ахицын үнэлгээ, сурах явцын 

ажиглалтын тэмдэглэл, даалгаврын биелэлт зэргийг  цаг тухай бүрт 

нь хөтөлгөөжүүлэн ажиллаж, эцэг эх, асран хамгаалагч нарт 

танилцуулж заавар зөвлөгөө өгч ажилласанаар сурлагын ахиц 18.5 

хувиар өссөн. Насан туршийн боловсрол төвөөс иргэдэд боловсрол 

олгох чиглэлээр  дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: 
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 Иргэд, ТАХ-чдын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг 

дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд мэргэжлийн багштай хамтран 

англи хэлний анхан шатны 14 цагийн  сургалтыг нийт 9 иргэдэд 

хамруулан зохион байгуулсанаар иргэдийн англи хэлний анхан  

шатны мэдлэг дээшилсэн. 

 Сургуулийн эмчтэй хамтран дотуур байрын сурагчдад  буруу 

зуршлын талаар сургалтыг нийт 19 сурагчдад зохион байгуулсан. 

 “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдөр” өөр сургуулийн нийт  

32 багш ажилчдад “Хэрэглэгчийн соѐл” сэдэвт гарын авлага 

бэлтгэн хүргэсэн ба дунд ангийн нийт  56 сурагчдад хэрэглээнийй 

соѐлд суралцгаая сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. 

 “Сүхбаатар жанжны  мэндэлсэний ойн баярын өдөр”-ийг 

тохиолдуулан аймгийн БСГ-аас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу 

ажлын төлөвлөгөө гарган  ангиудын дунд  3 төрлөөр  уралдаан 

тэмцээн зохион байгуулж, дүгнэж ажилласан. 

 Технологийн багштай хамтран иргэдийн дунд зүү ороох 

болон цаасан урлалын сургалыг явуулсан ба нийт  7 хүн хамрагдан 

суралцсанаар амьдрах ухааны чадвартай болсон.   

 “Тайлант өдөрлөг ” өөр хийж бүтээсэн хөтөлбөр, 

хэрэглэгдэхүүнээрээ бүтээлийн үзэсгэлэн гарган, иргэдэд үйл 

ажиллагаагаа сурталчлан хүргэсэн. 

 Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсрол төвийн багш 

Пүрэвжаргал, Өлзийт сумын Насан туршийн боловсрол төвийн 

багш Наранбаатар нартай хамтран “Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол”, “Насан туршийн боловсрол” сэдвээр сургалт зохион 

байгуулж, дадлага ажил хийлгэн, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 

23 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. 

Гарсан үр дүн : Боловсролын үйлчилгээний  гадна байгаа иргэдийг 

албан бус сургалтанд хамруулж  ажилласанаар бичиг үсэг 

тайлагдалтын хувь 23 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн 

иргэдийг  амьдрах ухааны чиглэлийн  сургалтуудад хамруулсанаар 



иргэдэд хүргэх  боловсролын хүртээмж нэмэгдсэн. 

8.  

Мэргэжлийн багшийн 

хангалтыг 100 хувьд 

хүргэх.   

- Мэргэжлийн багшаар 
100 хувь хангагдсан 
байх  

2016 – 2017 оны хичээлийн жилд түүх, газарзүй болон хими 

биологийн багшийг БСГ – ийн сонгон шалгаруулалтыг үндэслэн, 

шинээр ажилд авснаар 92,8 хувь нь багшлах эрхтэй, 50 хувь 

мэргэжлийн зэрэгтэй, давхардсан тоогоор 72,6 хувь нь аймаг улсын 

хэмжээнд арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн мэргэжлийн багшлах 

боловсон хүчнээр 100 хувь хангагдан, áàãøëàõ ýðõ îëãîõ, õàñàõ, 

ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах 

áàãø íàðûí судалгааны нэгдсэн сан бүрдлээ. Үндэсний сургалтанд 11 

багш буюу 71.4 хувь нь, төрөлжсөн сургалтанд 14 багш буюу 100 

хувь хамрагдлаа. 
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9.  

Сургуулийн хүүхэд 

хамгааллын 

бодлоготой болж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах, 

мэргэжлийн 

нийгмийн ажилтан 

ажиллуулах  

- Хүүхэд хамгааллын 
бодлого болон 
мэргэжлийн 
нийгмийн 
ажилтантай болсон 
байна.  

Энэ хичээлийн жилд Сургууль дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого” – 

ын баримт бичгийг жишиг загварт тулгуурлан бэлтгэн, нийт 

сурагчдын болон багш нарын хуралдаанд оруулан батлаж, багш 

ажилтан нэг бүртэй хүүхэд хамгааллын ѐсзүйн гэрээг байгуулан, ѐс 

зүйн талонтой болгосон. Мөн цахим гадуурхал цаашаа аяны 

хүрээнд нийт сурагчдын хуралдаанаар сургууль дээр хичээлийн 

цагаар гар утас ашиглахгүй байх талаар санал оруулан 

хэлэлцүүлж, “Сурагчдын дагаж мөрдөх журам” – ын 4 дүгээр 

зүйлийн 5 дахь заалтанд оруулан баталж, Сургуулийн дотоод 

журмын 10.2, 13.3.1, 13.4.3 – 8 заалтуудад тус тус хүүхдийн эрх 

хамгаалал, багш ажилтнуудын зүгээс ѐсзүйгүй үйлдэл гаргасан 

тохиолдлууд болон түүнд ямар арга хэмжээ авахыг тусган мөрдөж 

хэвшсэн бөгөөд 2017.02 сард “Боловсролын хамтын ажиллагааны 

нийгэмлэг” – ээс “Хувь хүний хөгжил, зан чанар, ѐсзүй” – н 

сургалтанд 26 багш ажилтныг хамрууллаа. 1 – 9 ангийн нийт 

сурагчдын 63,7 хувь нь гар утас хэрэглэдэггүй, 13,1 хувь нь энгийн 

утас, 23,1 хувь ухаалаг гар утсыг ашигладаг гэсэн судалгааны үр 

дүнд тулгуурлан 3 – 9 ангийн багш нартай хамтран анги бүрт 

БСШУС – ын сайдын тушаал,  “Ухаалаг утасны хэрэглээ, хор уршиг” 

сэдэвт сургалтыг нийт суралцагчийн 71,8,  нийт эцэг эхчүүдийн 44,6 

хувийг хамруулан зохион байгуулж, интернэтийн аюулгүй 

хэрэглээний талаар эцэг эх, багш болон сурагч хоорондын санамж 

бичигт 58 сурагч, эцэг эх, багш нар гарын үсэг зурлаа.  
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Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн чадваржуулах болон кейс 

менежментийн сургалтанд сургуулийн нийгмийн ажилтан болон 

сумын хамтарсан баг хамрагдан Хүүхэд хамгааллын тухай, Гэр 

бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай 

хуулиудыг хэрэгжүүлэн ажиллах зөвлөмж авсан. Мөн БСУГазар, 

ДЗОУБ, Оюуны гэгээ нийгэмлэгээс хамтран зохион байгуулсан 

сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын ур чадварын уралдаанд СНА 

Г.Цолмон 4 дүгээр байранд шалгарсан амжилттай оролцсон.  

Мэргэжлийн нийгмийн ажилтантай. 

10.  

Сургалтын цөм 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэн 

ажиллаж, хүүхэд нэг 

бүрийн хөгжлийг 

дэмжсэн тэргүүн 

туршлага арга зүйгээ 

түгээн дэлгэрүүлэх   

- Цөм хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, тэргүүн 
туршлага арга зүйгээ 
сургууль, аймаг, 
улсын хэмжээнд 
түгээн дэлгэрүүлж, 
бүтээлийн санд 
бүртгүүлсэн байна.  

Бага, суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд багш бүрийг өөрийн гэсэн хүүхэд нэг бүрийн хөгжүүлдэг 

“Брэнд арга зүй”-тэй  болгож “Сургуулийн арга туршлагын сан”-д 12 

багш буюу нийт багш нарын 85 хувь нь арга зүйгээ бүртгүүллээ. Мөн 

улс, аймгийн хэмжээнд арга туршлагаа амжилттай түгээн 

дэлгэрүүлсэн багш нарын шилдэг арга зүй, илтгэл, бүтээлийг 90 эцэг 

эх, 14 багш нарт сурталчлан таниулсан. Ээлжит хичээлд хэвшил 

болгосон арга зүйгээ Дундговь аймагт зохион байгуулагдсан “Сайн 

хичээл, үйл ажиллагааны 1,2 дугаар зөвлөлгөөн”, Луус суманд 

зохион байгуулагдсан “Төслийн  сургуулиудын туршлага солилцох 

зөвлөлгөөн” тус бүрт  11 багш буюу багш нарын 64,2 хувь нь арга 

зүйгээ сурталчлан таниуллаа. Мөн тус хичээлийн жилд “Аймгийн 

арга туршлагын сан”-д  багш С.Уранбайгаль, М.Пүрэвсүрэн нар  

“Ярьж сурцгаая” арга зүй, багш Т.Буянтогтохын “Би үүнийг чадна” 

арга зүй, багш С.Уранбайгалийн “Weather” сэдэвт нэгж хичээлийн 

боловсруулалт, багш Б.Одзаяагийн “Амны алчуур эвхэх арга” сэдэвт 

хичээл, багш М.Пүрэвсүрэнгийн “СДҮА”- ны цагаар сурагчдын 

оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт илтгэл бүртгэгдсэн. “Аймгийн 

шилдэг илтгэл шалгаруулах уралдаан”- д багш Г.Цолмон, 

Э.Энхжаргал, О.Ганцэцэг нар “Өрх гэрт түшиглэсэн боловсролын 

үйлчилгээгээр дамжуулан хүүхдийн зан байдалд эерэгээр нөлөөлөх 

нь” сэдэвт  илтгэлээр “Тусгай байр”-нд шалгарсан амжилттай 

оролцсон. Дээрх аймаг болон бүсийн хэмжээнд арга туршлагаа 

түгээн дэлгэрүүлсэн багш нарыг цалингийн 10-20 хувиар шагнаж 

урамшууллаа. Багш нарын заах арга, сурагчдын сурах арга барил, 

сурлагын амжилтыг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж  ахмад багш 
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Ч.Нямааг “Зөвлөх багш”-аар 2 удаа, БСГ-ын “Зөвлөн туслах баг”-тай 

3 удаа тус тус хамтран ажилласан. Дээрх ажлуудын үр дүнд 2015-

2016 оны хичээлийн жилд улс, аймаг, бүсийн хэмжээнд арга 

туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж “Аргазүйгээ бүртгүүлсэн” багш нарын 

эзлэх хувь 57,1 хувьтай байсан бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 

76,2 хувьд хүрлээ. 

 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 
 

Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 
                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“БАГШИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД БАГШ НАРЫН ОНОЛЫН МЭДЛЭГ  



ЧАДВАР, ЗААХ АРГА ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР АВСАН АРГА  
ХЭМЖЭЭ, ҮР ДҮН 

2017.06.19 
 

№ 

Сургуулийн захиргаанаас багш нарын 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх 
талаар зохион байгуулсан арга 

хэмжээний нэр, төрөл 

Оролцсон 
багшийн 

тоо 

Санхүүжилтийн 
хэмжээ 

/мян.төг/ 
Гарсан үр дүн 

1 

Герман улсын “Аction five” ТББ – ын 
санхүүжилтээр  “Хөгжлийн дэмнэл” ТББ-
ын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй 
“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн 
хөгжил” төсөлд 5 багш, 1 удирдлага, 91 
сурагчдыг хамрууллаа. 

Багш 5 
Сургалтын 
менежер 1 

 
 

 

13.2 

31.54 36.2 

45.4 32.2 

11.24 

30 
16 

3.92 
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10 сар 1 сар 5 сар 

Сурагчдын сурах арга барилын ахиц өөрчлөлт /5 
хэрэгцээ/ 

бүрэн эзэмшсэн заримдаа анхаарах шаардлагатай 

55.6 56.82 54.92 

36.2 
45.48 

59.1 64.2 61.77 

38.25 

47.36 

ГАНЦЭЦЭГ ТУНГАЛАГ ПҮРЭВСҮРЭН БУЯНТОГТОХ УРАНБАЙГАЛЬ 

Багш нарын сурлагын амжилт 

2015-2016 он 2016-2017 он 



 

2 

БХАН-ээс зохион байгуулсан “Багшийн 
ѐс зүй харилцаа хандлага ба сайн 
сайхан зан чанарыг хэрхэн хөгжүүлэх 
вэ?” бүсийн сургалтанд багш, ажилчид, 
удирдах ажилтнуудаа хамрууллаа. 

Багш- 13 
Удирдах 

ажилтан-3 
171000 

Орон нутгийн сургалтанд багш нараа 100 хувь хамрууллаа. 
Тухайн сургалтын хүрээнд ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжилтийг нь ажлын үзүүлэлтэнд оруулж 
тооцсон. Мөн тухайн агуулгаар 35 эцэг эхэд сургалт зохион 
байгууллаа.  

3 
БСГ-аас зохион байгуулсан мэргэжлийн 
багш нарын сургалтанд багш нарыг 
хамруулсан. 

Багш- 6 80000 Багш нарын заах арга зүй, ур чадвар нэмэгдсэн. 

4 

Сумын мянгат малчин Б.Ганбаатарын 
гэр бүлийн ивээн тэтгэлгэээр  
“Сургуулийн нэрэмжит төрөлжсөн 
олимпиад” зохион байгуулсан. 

Багш-14 
Сурагч 153 

300000 
Төрөлжсөн олимпиад  зохион байгуулж  стандартын аварга 
анги 5, шилдэг тэргүүний 21 сурагчдыг шалгаруулж 
өргөмжлөл, медалиар шагнаж урамшуулсан. 

5 

Сумын мянгат малчин О.Амгалангийн 
гэр бүлийн ивээн тэтгэлгээр “Шилдэг 
хэрэглэгдэхүүний уралдаан”-ыг багш 
нарын дунд зохион байгуулсан. 

Багш - 14 300000 

Багш нарын 4 бүтээлд  “ Шилдэг бүтээлийн гэрчилгээ” 
олгож “Сургуулийн арга туршлагын сан”-д бүртгэсэн. “Сайн, 
хичээл, бүтээл”-ийн сургуулийн санд 2015-2016 оны 
хичээлийн жилд 64,2 хувь нь багш нар арга зүйгээ 
бүртгүүлсэн бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 71,4 хувь 
нь арга зүйгээ бүртгүүлж бүтээлтэй багш 7.2 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

6 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн 
хөгжил” төслийн хүрээнд сургалтын 
менежер Б.Ууганцэцэг сургагч багшаар 
сонгогдон төслийн зөвлөх багш 
Ч.Нямаагийн хамт Гурвансайхан, 
Хүмүүнлэг сургуульд ажиллалаа. 

Сургалтын 
менежер 1 

 
100000 

Гурвансайхан, Хүмүүнлэг сургуулиудын  12 багшийн 
хичээлд сууж зөвлөгөө өгөх, 110 сурагчдад сурах арга 
барилын судалгаа хийх чиглэлээр 2017 оны 4 сарын 23 –
оос 5 сарын 2 хүртэлх хугацаанд хамтран ажиллаж 
ажиглалт судалгаа хийх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх  чадвараа 
нэмэгдүүллээ.  

7 БСГ-аас зохион байгуулсан “Монгол Багш - 2 20000 Сургалтанд хамрагдсан багш нар 14 багш нарт сургалт, 

28.2 22 20 22 26 

82 82.2 77.7 72 
82.2 

85 86 80 80 
90 

М.ПҮРЭВСҮРЭН С.УРАНБАЙГАЛЬ О.ГАНЦЭЦЭГ Б.ТУНГАЛАГ Т.БУЯНТОГТОХ 

Багш нарын багшлах арга зүйн ахиц өөрчлөлт 

9 сар 1 сар 5 сар 



хэл”-ний сургалтанд бага ангийн багш 
нарыг хамрууллаа. 

дадлага ажил зохион байгуулж хэрэгжилтий нь ажлын 
үзүүлэлтэнд оруулж тооцсон. 

8 
Багш бүр өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр 
улс, аймгийн  “Шилдэг хичээл, арга зүйн 
сан”-тай болсон. 

Багш - 14  

Багш бүр “Itpd.mn” хаягт байршсан шилдэг хичээлүүдийн 
сан бий болгож хичээлүүдийн үйл явцад дүгнэлт 
хэлэлцүүлэг хийж ээлжит хичээлдээ сайн туршлагуудыг 
нэвтрүүлэхэд анхаарч ажилласан бөгөөд “Шилдэг 
хичээлүүдийн сан” бүрдүүлсэн. Аймгийн цахим хичээлийн 
уралдаанд 3 хичээл 80 хувиас дээш хувьтай үнэлэгдсэн 
бөгөөд тухайн хичээлүүдийг Itpd.mn” хаягт байршууллаа. 

9 

БСУГ-ын “Зөвлөн туслах баг”, 
мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран багш 
нарын мэргэжил ур чадварыг 
нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллав. 

Багш - 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

БСГ-ын мэргэжилтнүүдийн “Зөвлөн туслах баг”-ийн 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг сургуулийн хэмжээнд 2 удаа 
авч дараах чиглэлүүдээр хамтран ажиллалаа. Үүнд: 1. 
Хүүхэд нэг бүрийг хоцроолгүй хөгжүүлж буй арга зүйн 
хэвшүүлэлт, үр дүнг танилцуулах 2. Бага, суурь 
боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
арга зүйн зөвлөгөө авах  3. Ээлжит хичээл бэлтгэн 
мэргэжилтэнгүүдийг суулгаж зөвлөгөө авах зэрэг ажлуудыг 
зохион байгуулж түүний мөрөөр сургуулиас багш нарт 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг нь тооцож 
ажилласан. Мөн гадаад хэлний хичээлд хэвшүүлж буй 
“Ярьж сурцгаая арга зүй”, математикийн хичээлд 
хэрэгжүүлж буй “Би үүнийг чадна” арга зүй тус 10бүрийн үр 
дүнг мэргэжилтэн Г.Цэрэнчимэд, А.Мөнхтуяа на11рт 
танилцуулан зөвлөгөө авч “Гадаад хэлний хичээл”-д 
хэвшүүлд буй арга зүйд “Шилдэг бүтээл”-ийн гэрчилгээ 
олголоо. 

10 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн 
хөгжил” төслийн хүрээнд төсөлд 
хамрагдаж буй сургуулиудын туршлага 
солилцох уулзалт зөвлөгөөнийг зохион 
байгууллаа. 

Багш - 14 450000 

Төсөлд хамрагдаж буй сургуулиудын туршлага солилцох 
уулзалтыг 2017 оны 3 сарын 17,18 –ний өдрүүдэд сургууль 
дээрээ зохион байгуулж тус ажлын хүрээнд 3 үзүүлэх 
хичээл заах, багш нарын тайлан үзэсгэлэн гаргах 
сургалтын менежерүүдийн ажлын тайлантай танилцах 
зэрэг  ажлуудыг зохион байгуулж туршлага солилцлоо. 

11 
Багш бүрт Блүүмтаксономоор сорил 
даалгавар боловсруулах арга зүйг 
эзэмшүүлэхэд анхаарч ажиллалаа. 

Багш -14  

Сургалтын менежер багш нарын “Блүүмийн таксоном”- оор 

жишиг даалгаврыг боловсруулж буйд хяналт тавин зөвлөн 

туслаж ажилласны үр дүнд багш бүр  “Төвшинчилсэн, 

хувилбартай, сонголттой даалгаврын сан”-тай болсон.  

Багш нарын “Блүүмийн таксономоор сорил даалгавар” 



боловсруулах арга зүйг сайжруулах зорилгоор 1-5 болон 5 
дээш жил ажиллаж буй багш нарын даалгавар 
боловсруулалтанд ахиц өөрчлөлтийн судалгаа хийж мөн 
үндсэн сургалтанд хамрагдсан 4 багш нараар дээрх 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулан сорил даалгавар 
боловсуруулах чадварыг нь нэмэгдүүллээ. Мөн БҮТ-өөс 
бэлтгэн гаргаж буй 5,9 дүгээр ангийн даалгаварт 
тулгуурлан багш бүрээр жишиг даалгавар боловсруулан 
үнэлгээ дүгнэлт хийлгэж ажилласан. Дээрх үйл 
ажиллагааны үр дүнд жишиг даалгавар түвшинчлэн 
боловсруулах чадвартай багш нар 10 буюу багш нарын 
71,4 хувь, цаашид зөвлөгөө авч ажиллах багш 4 буюу 28,5 
хувьтай  байна. 

12 

Зөвлөх багш Ч.Нямаа багш нарт ээлжит 
хичээлийн зорилго, зорилтын төлөвлөлт 
агуулгын залгамж холбоо чиглэлээр сур 
галт зохион байгуулав. 

Багш - 14  

Багш нарын ээлжит хичээлийн зорилго, зорилт 
төлөвлөлтийг сайжруулах, агуулгын залгамж холбоог 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөх багш Ч.Нямаагаар 14 багш 
нарт сургалт зохион байгуулж дадлага ажил хийлгэлээ. Тус 
ажлын мөрөөр багш бүрт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 
“Оnline”  болон бусад хэлбэрээр зөвлөх багш Ч.Нямаагаас 
зөвлөгөө аван ажиллалаа. Үүний үр дүнд 10 багш буюу 
71,4 хувь нь “Ээлжит хичээлийн зорилтоо” төлөвлөх 
чадвартай боллоо. 

 
 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

 
Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 

                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 
 

 

 

 

 

 



Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэлт  
/2016 – 2017 он/ 

 

№ Багш нарын нэрс Сургалтын нэр 
Хаана хэд хоног 

хамрагдсан 

Сургалтын төрөл 

Кредит цаг, 

сертификат 

дугаар 

Сургалтын агуулга 

Зарцуулсан хөрөнгө 

Ү
н
д

с
э
н

 

Т
ө
р
ө

л
ж

с

ө
н
 

О
р
о
н
 

н
у
тг

и
й
н

 

Сургууль Бусад 

1 Н.Долгоржав 

“Боловсролын 

чанарын шинэчлэл” 

төслийн сургалт 

Дундговь аймаг, 

2017-03-13 

  +
  Төсөл хөтөлбөр 10000  

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэнэдалай сум, 

2017.3.13-14 

  +
 000890 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Удирдан манлайлах 

арга барил 

Улаанбаатар, 

удирдлагын 

академи, 2017.04-

12-13 

  + 
16 кредит цаг 

17/0300 

Удирдах ажилтны 

ѐс зүй, 

хариуцлага, 

манлайлал 

94000  

Шүүх ИТХ-ын 

анхдугаар зөвлөгөөн 

Улаанбаатар, 

2017.04.15-16 
  +   10000  

Эко сургууль 
Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +  

Эко сургуулийн 

шалгуур 
10000  

 Б.Ууганцэцэг 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэнэдалай сум, 

2017.3.13-14 
  + 

Ду:000891 

ктТС32015045

1 

 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

20000  

Боловсролын талаарх 

баримтлах бодлого, 

төлөвлөлт- тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол 

 

 

2017-02-9-10, БСГ 

  +  

Боловсролын 

талаар баримтлах 

бодлого чиглэл 

 10000 



 

 

Дотуур байрны багш 

нарын сургалт 
БСУГ,2017-03-30-31   +  

Дотуур байрны 

орчин нөхцөл 
 10000 

“Боловсролын 

чанарын шинэчлэл” 

төсөл 

БСУГ, 

 

2017-03-13 

    

Сургуулийн 

тэтгэлэгт 

хөтөлбөр 

 10000 

STEM боловсролын 

сургалт 
   +    30000 

 С.Уранбайгаль 

Ангил хэлний хичээлд 

МХТ-ийг ашиглах нь 
2017-03-30-31  +   

Англи хэлний заах 

арга зүй 
 20000 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэнэдалай сум, 

2017.3.13-14 
   

КТТС3201504

50 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

 Э.Энхжаргал 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэнэдалай сум- 

БМДИ 2017.3.13-14 
   

КТТС3201504

51 

Суралцах үеийг 

олж харахуй 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Монгол хэл, бичиг, 

уранзохиолын онол, 

арга зүйн асуудал 

БСГ, 2017-04-01-02  +  Дугаар: 11 

Бийрийн 

бичлэгийг бичих 

онол арга зүй, 

Монгол хэлний зөв 

бичих зүйн зарим 

асуудал 

10000  

Эко сургууль 
Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +  

Эко сургуулийн 

онцлог, шалгуур 
10000  



 Т.Буянтогтох 

Математизийн багш 

нарын сургалт 
БСГ, 2016-11-11-12   +  

Цөм хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэхэд 

тулгамдаж буй 

асуудлыг 

шийдвэрлэх арга 

зүй 

 10000 

“Geogebra”-Цахим 

хэрэглэгдэхүүн 

бэлтгэх сургалт 

Улаанбаатар, 2016-

11-03,04 
  +  

Цахим 

хэрэглэгдэхүүн 

бэлтгэх арга зүй 

 45000 

Математикийн баш 

нарын сургалт 
БСГ, 2017-03-27-28  +   

Аймгийн дэд 

хөтөлбөр, 

олимпиадын 

бодлого бодох 

аргачлал 

 10000 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  + 
КТТС3201504

51 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

 Б.Сувдаа 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  + 
КТТС3201504

9 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

 

 
Г.Бадамсүрэн 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

   
КТТС3201504

48 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Бага ангийн багш 

нарын “монгол хэл”-

ний сургалт 

БСГ,2016-09-30,31     
Монгол хэлний 

заах арга зүй 
10000  

АУБ нарын сургалт    +  
Анги удирдах 

урлаг 
  



Эко сургууль 
Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +   10000  

 Б.Одзаяа 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  +  

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Эко сургууль 
Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +   10000  

 Б.Тунгалаг 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  +  

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Түүх нийгмийн багш 

нарын сургалт 

БСУГ, 2017.03.03-

04 
 +   

Эссэ бичих арга 

зүй 

Сургалтын 

оновчтой аргууд 

 10000 

 М.Пүрэвсүрэн 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  +  

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

АУБ нарын сургалт БСГ, 2016-11-07-08   +  
Анги удирдах 

урлаг 
 10000 

 О.Ганцэцэг 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

    

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Бага ангийн багш 

нарын “монгол хэл”-

ний сургалт 

БСГ,2016-09-30,31   +  
Монгол хэл заах 

арга зүй 
10000  



STEM боловсролын 

сургалт 

БСУГ, 2017.06.05-

09 
  +  

STEM 

боловсролын 

зорилго, арга зүй 

 30000 

 

Ш.Отгонжаргал 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ, 2017.03.13-

14 

  +  

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

АУБ нарын сургалт 2016-11-07-08   +  
Анги удирдах 

урлаг 
 10000 

 
STEM боловсролын 

сургалт 

БСУГ, 2017.06.05-

09 
  +  

STEM 

боловсролын 

зорилго, арга зүй 

 30000 

 Г.Алгирмаа 

Дотуур байрны багш 

нарын сургалт 

БСГ-БМДИ, 2016-

11.17.18 
  +  

Дотуур байрны 

орчин нөхцөл, 

хүүхэдтэй 

ажиллах арга зүй 

10000  

Эхний жилдээ 

ажиллаж буй дотуур 

байрны багш нарын 

сургалт 

БМДИ, 2017-03.27-

31 
+    Багшлах арга зүй  120000 

Эко сургууль 

хөтөлбөрийн сургалт 

Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +   10000  

 Г.Цолмон 

Багшийн ѐс зүй 

харилцаа хандлага ба 

сайн сайхан зан 

чанарыг хэрхэн 

хөгжүүлэх вэ? 

Эрдэндалай сум-

БМДИ 

2017.3.13-14 

  + 
КТ 

тс320150453 

Зан чанарт 

суурилсан 

сургуулийн 

хэмжээний үйл 

ажиллагаа 

12000 12000 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийн 

эрт үеийн илрүүлэлт, 

оношлогоо 

Дундговь аймаг, 

2016.12. 
  +  

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй 

ажиллах арга зүй 

10000  

Кейс менежмент Дундговь аймаг,   +  Хүүхэд 10000  



2017.01.17-19 хамгааалал 

Оролцоод хөгжье 
Дундговь аймаг, 

2017.01.20-21 
  +  Хүүхдийн хөгжил 10000  

Хүүхэд хамгааллын 

хамтарсан багийн 

сургалт 

Дундговь аймаг, 

2017.04.18-19 
  +  

Хамтарсан багийн 

үйл ажиллагаа 
10000  

Эко сургууль 
Дундговь аймаг, 

2017.04.24-25 
  +  

Эко сургуулийн 

онцлог 
10000  

 Б.Батсайхан АУБ нарын сургалт 2016-11-07-08   +  
Анги удирдах 

урлаг 
 10000 

Үндэсний болон төрөжсөн, орон нутгийн сугалтанд хамрагдалтын 

үзүүлэлт 
     418000 479000 

897000 

 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 

                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙН СУРЛАГЫН ЧАНАР, СТАНДАРТЫГ ХАНГАХ ТАЛААР ЗОХИОН 
БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭ,  ҮР ДҮН 

 
2017.06.19. 

№ 
Судлагдахууны 

нэр 
Судлагдахуун тус бүрээр 

авсан арга хэмжээ 

Оролцсон 
суралцагчд

ын тоо 
Хүрсэн түвшин, хэрэгжилт,  үр дүн 

1 Математик 

“Би үүнийг чадна” арга зүйг 6-
9 дүгээр ангийн сурагчдад 
хэвшүүлэв. 

58 

2016-2017 оны хичээлийн жилд “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг 

бүрийн хөгжил” - төсөлд  хамрагдан Математикийн хичээлд “Би 

үүнийг чадна” аргыг 6-р ангийн 17 сурагч, 8-р ангийн 18 сурагч, 

9-р ангийн 18 сурагчдад туршин хэрэгжүүлж, заах арга зүйгээ 

хөгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ аргын хүрээнд сургалтын 

менежер болон төслийн зөвлөх Ч.Нямаа багшаас 8-р ангийн 

“Арифметик прогрессийн шинж”, “Пифагорын теорем”, 

“Дүрсээр хавтгайг хучих” зэрэг хичээлийн аргазүйн 

боловсруулалт, “Квадрат функцийн график” ээлжит хичээлийн 

видео бичлэг дээр зөвлөгөө авч, сайжруулан  ажилласан. 

Дээрх үйл ажиллагааны үр дүнд багшлах арга зүйн ахиц 

дараах байдлаар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнд: 

 

“Би үүнийг чадна” аргын 
хүрээнд “Сурагчдын сурах 
арга барил, ХНБ-ийн 
эзэмших чадварын 
хэрэгжилтийг судлах зэргээр 
ХНБ-ээр ахиц өөрчлөлтийн 
судалгаатай болсон. 

 “Би үүнийг чадна” аргын хүрээнд сурагчдын сурах арга 
барилын судалгааг хийж, сурагчид бие биедээ туслах, хамтран 
ажиллах боломжийг олгосноор сурагчдын  сурах арга барилд 
өөрчлөлт  гарч байна. Хэвшил-3: Математик хэллэгийг зөв 
хэрэглэж сурна. 

  

67.5 82.2 92 

0

100

математик 

10 сар 

1 сар 

4 с ар 

6-р анги 

9-р анги 
0%

100%

хангалттай 
дундаж 

анхаарах 

41% 
59% 0 

56% 
44% 0 

61% 
39% 

0 



 

 

4  Хими 
8,9 дүгээр ангийн сурагчдын 
дунд “Химийн сонгон” 
хичээллүүлэв. 

36 

Химийн хичээлийн дугуйлангаар түвшинчилсэн бодолт болон 
химийн туршилт хийх аргачлалыг түлхүү зааж, аймгийн 
стандартын болон төрөлжсөн олимпиадад 5 сурагчийг бэлтгэн 
амжилттай оролцуулсан. Энэ хичээлийн жилд :  
 Цэгмид агсны нэрэмжит олимпиадаас 2 хүрэл медаль, 1 

тусгай байр, “шилдэг багш” өргөмжлөл  
 Наранцацралт агсны нэрэмжит олимпиадаас 1 хүрэл 

медаль тус тус хүртсэн амжилтыг гаргалаа 

5 Орос хэл 

“Ярьж сурцгаая”-аргыг 7-9 
дүгээр ангид хэрэгжүүлсэн. 
Аргын хүрээнд: сурагчдын 
ярих бичих чадварт судалгаа 
хийж, ахиц өөрчлөлтийг 
тооцож ажилласан. 

41 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” төсөлд 

хамрагдан “ярьж сурцгаая” аргыг сонгон авч 7-9 дүгээр 

ангиудад хэрэгжүүллээ. Аргын хүрээнд зөвлөх багш Ч.Нямааг 6 

удаа хичээлдээ суулган зөвлөгөө авч ажиллахад багшийн заах 

арга зүй 10 сард 64.4% байсан бол 5 сарын байдлаар 82% -тай 

үнэлэгдсэн бол  Сурагчдын хэвшил 9 сарын байдлаар 55% 

байсан бол 5 сарын байдлаар 80% болж, 25%-иар өссөн 

хангалттай дундаж анхаарах 
шаардлагатай 

24% 
18% 

58% 

28% 

11% 

61% 

28% 
22% 

50% 

Дадал 2: Өөрийн үнэлгээгээ хамгаална гэдгээ мэдэж үнэлгээнд 
бодитой хандана 

6-р анги 

8-р анги 

9-р анги 

6-р анги 

8-р анги 
9-р анги 

0%

100%
47% 53% 0 

78% 22% 0 

56% 44% 
0 

Зорилт болон ТӨМ ашиглаж бие биенээ дасгалжуулах үйлдлийг байнга 
хийж хэвшинэ.  



үзүүлэлттэй байна. Сурагчдын ярих бичих чадварыг графикаар 

харуулбал:  

 

6 

Орос хэлний хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүнийг 
хүртээмжтэйгээр 
боловсруулж сургалтандаа 
ашигласан. 

41 

Орос хэлний хичээлээр 9-р ангид 35 цаг, 8-р ангид 35 цаг, 7-р 

ангид 40 цаг, нийт 110 цагийн ээлжит хичээлийн 

хэрэглэгдэхүүнийг нас сэтгэхүйн онцлог, чанар стандартад 

нийцүүлэн, хүртээмжтэйгээр боловсрууллаа. Ингэснээр ээлжит 

хичээл чанар, үр өгөөж нэмэгдлээ. 

7 Орос хэл  
Шалгалтын материалыг 
түвшинчлэлтэй боловсруулж, 
түүний мөрөөр ажилласан 

41 

Сурлагын чанарыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 8,9 дүгээр 

ангиудад цахим сорилго захиалан, гүйцэтгэлийн хувьд анализ 

хийхэд, 8 дугаар анги 61%, 9 дүгээр анги 65%тай үнэлэгдсэн.  

Шалгалтын материалыг нэгж тус бүрээр  түвшинчлэлтэй 

боловсруулж, түүний мөрөөр ажиллахад: 

№ 
ХИЧЭЭЛ -

ИЙН НЭР 
АНГИ 

БҮЛЭГ 

СЭДВИЙН НЭР 
A B C D F 

АВ

С-н 

хув

ь 

Гүйцэт -

гэл 

Стан 

-дарт 

хангалт 

1 Орос хэл 8а Гараа  0 1 2 3 
1

1 
17 53 35.2 

2 Орос хэл  8а Ахиц  3 1 1 3 8 29 61.4 52.9 

3 Орос хэл 8а Ахицын зөрүү 3 0 1 0 3 12 8.4 17.7 

4 Орос хэл 8а 
Знакомство.Сем

ья 
0 0 2 3 

1

2 
11 49.6 29.4 

 

35 41 
61 

38 43 
65 

0

50

100

9 сард  2 сард  5 сард  

ярих чадвар  бичих чадвар  



 

8 Англи хэл 

Ярьж сурцгаая” арга зүйг 

ээлжит хичээлд хэвшүүлж 

ахиц өөрчлөлтийг тооцож 

ажиллалаа. 

 

41 

2016-2017 оны хичээлийн жилд “Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг 

бүрийн хөгжил” төсөлд хамрагдан “Ярьж сурцгаая” аргыг 

сонгон авч 5-9-р ангиудад хэвшүүлж байна. Энэ аргын хүрээнд 

Зөвлөх багш Ч.Нямааг 6 удаа суулгаж “Ярьж сурцгаая аргын 

хэвшил” 80%-д хүрсэн үр дүн гарлаа. Мөн  БСУГ-ын 

мэргэжилтэн А.Мөнхтуяаг 1 удаа  , Сургалтын менежер 

Б.Ууганцэцэгийн 7 хоног бүр хичээлдээ суулгаж аргазүйн 

зөвлөгөө авч хичээлээ сайжруулан ажиллаж байна. Мөн “Ярьж 

сурцгаая” аргын хүрээнд ярих бичих  чадварын судалгаа 

хөтлөн ахиц өөрчлөлтийг тооцон ажиллаж байна.  

 

 

53 50 53 58 56 61.5 62 69.5 

0

50

100

раздел 1 раздел 2 раздел  3 раздел  4 

Сурлагын ахиц өөрчлөлтийн гүйцэтгэл бүлэг сэдвээр     

гарааны үнэлгээ  ахиц  

40.00% 
62.00% 76.90% 89% 92% 45.00% 
64.80% 

78% 80% 91.00% 

42% 

61.50% 
74.30% 

82% 
88% 

48% 

66.20% 

73.50% 
87% 

92% 

гарааны 
үнэлгээ  

1- р улирал  2-р  улирал  3-р улирал  4-р улирал  

 Ярих чадварын судалгаа (зорилгын хүрээнд )  

9 р анги  

8 р анги  

6 р анги  

5р анги  



 

 

 

9 Англи хэл 
Жишиг даалгаврыг  

блүмтаксономид тулгуурлан 
75 

5-9-р ангийн Англи хэлний нэгж хичээлийн жишиг даалгаврыг 

түвшинчлэлтэй боловсруулан сургалтын менежрээр хянуулан 

42.00% 
62.00% 76.90% 89% 92% 45.00% 
65.40% 

78% 80% 91.00% 

42% 

61.50% 
74.30% 

82% 88% 

48% 

66.20% 
73.50% 

87% 
92% 

гарааны 
үнэлгээ  

1- р улирал  2-р  улирал  3-р улирал  4-р улирал  

Бичих чадварын судалгаа (зорилгын хүрээнд ) 

9 р анги  

8 р анги  

6 р анги  

5р анги  

туршилтын өмнө  туршилтын дараа  

22% 

56.00% 

6% 

29.40% 

5.80% 

47% 

11% 

44% 

Сурлагын амжилт  

5-р анги  6-р анги 2 8 -р анги  9-р анги  

туршилтын өмнө  туршилтын дараа  

44% 

83.30% 

29% 

70.50% 

38.50% 

69% 

41% 

66% 

Сурлагын чанар   

5-р анги  6-р анги 2 8 -р анги  9-р анги  



боловсруулж сурагчдын 

даалгаврын гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж ажилласан.  

шалгалт авч ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жилд нэгж 

хичээлийн хүрээнд 5, 6,7,8,9-р ангиудад тус бүр 10 ширхэг нийт 

50 ширхэг жишиг даалгаврыг түвшинчлэлийн дагуу 

боловсруулж  жишиг даалгаврын сан бүрдүүлэн ажиллаж 

байна.  

 

10 Англи хэл 

Хэрэглэгдэхүүн, гарын 

авлагын сан бүрдүүлсэн. 75 

Гадаад хэл сурах сургалтын орчин бүрдүүлэх,  сургалтыг үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлэх үүднээс “Кабинетийг шалгуурын дагуу 

тохижуулан БСУГ-аас 2 жилийн хугацаатай “Кабинетийн 

гэрчилгээг авлаа.  Англи хэлний сургалтанд  ашиглах 700 

ширхэг   хичээлийн зурагт үзүүлэн тараах материал, гарын 

авлага  бүрдүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал: 5-р ангийн 

“Байгаль” , “Биеийн эрхтэн”, “Ангийн эд хогшил”, 6-р ангийн 

“Биеийн эрхтэн” , “Миний сургууль”, “Цаг агаар,” 7-р ангийн “ 

Тээврийн хэрэгсэл”, “Өнгө”, “Мэдрэхүйн эрхтэн” гэх мэт 30 нэгж 

хичээлд хэрэглэх англи хэлний дүрэм, үгийн сан, яриа болон 

сонсголтой холбоотой тараах материал, мөн 100 гаруй 

төрлийн дүрэм, яриа, үгийн сангийн холбогдолтой ном гарын 

авлага зэргийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Ингэснээр 

сурагчдын хичээлд оролцох оролцоо болон идэвх нэмэгдэж 

байна. 

 Мэргэжлийн сургалтуудад 

хамрагдаж мэргэжил ур 

чадвараа дээшлүүлсэн   
75 

2016-2017 оны  хичээлийн жилд зохиогдсон сургалт семинарт 

тогтмол хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлэн хичээл 

сургалтандаа туршин хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал: БСУГ-с 2 

үе шаттайгаар зохиогдсон “Англи хэлний аргазүй сургалт” , 

“Гадаад хэлний хичээлд техник хэрэгсэл ашиглах нь”  “Анги 

удирдсан багшийн сургалт ” зэрэг сургалтуудад хамрагдлаа.  

0.00%

100.00%

англиас 
монголруу 
орчуулах  

монголоос 
англируу 
орчуулах  

эх уншаад 
ойлгох  

38.30% 28% 44% 
66.40% 64% 72% 

гарааны үнэлгээ дараа  



Мэргэжлийн дагуу “Тархи цэнэглэгч” дүрэм томъѐоны 

хураангуй, “Англи хэлний зүй” дүрэм сорилын ном , “Мастер 

тест” үгийн сангийн тест  “Сурагчийн заавал унших 100 сэдэв” 

англи хэлний эх мөн улирал бүр  “Гадаад хэл заах аргазүйн 

сэтгүүл” захиалан уншиж өөрийгөө хөгжүүлж байгаа ба үүний 

үр дүнд багшлах аргазүйд ихээхэн ахиц гарч байна. 

Интернэтээс сургалтанд хэрэглэх  120 ширхэг англи хэлний 

үгийн сан, дүрэм, сонсголын холбогдолтой цахим хичээлүүд 

болон цахим тестийн санг бүрдүүлэн сургалтандаа ашиглаж 

байна. 

11 
Математик 
/бага анги/ 

“Хосоороо урагшилъя” аргыг 

туршин хэрэгжүүллээ. 15 

Хосоороо урагшилъя” аргын хүрээнд сурагчдын чээжээр бодох 

чадварт багш өдөр тутамдаа судалгаа хийсэн ахицыг 

графикаар үзүүлэв.  

 

       Чээж тооллын судалгааг харахад сурагчдын чээжээр бодох 

чадвар нь анх 13.3 хувь байсан бол хичээлийн жилийн сүүлд 

86.6 хувь болж өссөн байна. Чээжээр бодох чадвар нь 73.3 

хувиар өссөн байна. Мөн багшийн судалгаа хийх чадварт ахиц 

гарсан нь дээрх судалгаагаар харагдаж байна.  

       “Хосоороо урагшилъя” аргын хүрээнд бодлого бодох 

чадварын судалгааг графикаар үзүүллээ.  
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        Дээрх судалгаагаар сурагчдын бодлого бодох чадвар анх 

57,7 хувьтай байсан бол хичээлийн жилийн сүүлд 84,8 хувьтай 

болж өссөн байна. сурагчдын бодлого бодох чадвар нь 27.1 

хувиар ахисан байна. 

12 
Монгол хэл 

/бага/  

Монгол хэлний хичээлийн 

жишиг даалгаврыг бүлэг 

сэдвийн хүрээнд 

түвшинчлэлтэйгээр 

боловсруулсан 

15 

 Монгол хэлний хичээлийн жишиг даалгаврыг 

түвшинчлэлтэйгээр боловсруулан бүлэг сэдвийн хүрээнд 

шалгалт авч анализ хийж ахиц өөрчлөлтийг тэмдэглэн дүгнэлт 

хийж хэвшлээ. Мөн монгол хэлний жишиг даалгаврыг эх 

уншаад асуултанд хариулах, эх уншаад үргэлжлүүлэн зохиох, 

эх зохион бичих чадваруудын судалгааг хийлээ.  

 

    Бүлэг сэдвийн хүрээнд дүгнэлт хийснээрээ сурагчдын сурах 

арга барил сайжирч анги нийтийн аймгийн массын олимдиадад 

3-ын  даваанд шалгарч 5 дугаар байранд шалгарсан. 

13 
Монгол хэл 

/бага 5/ 

Явцын үнэлгээг нэгж бүрээр 

тогтмол хийсэн. Цахим 

сорилго ХХК-аас математик, 

монгол хэлний шалгалтын 

18 Сурлагын амжилт 50 хувиас 72 хувьд хүрсэн. 
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материал захиалж 

сурагчдаас ажиллуулсан. 

Бага ангийн багш сэтгүүлийг 

захиалан жишиг даалгаварт 

дүгнэлт хийсэн. 

18 
Сурагчдын улсын шалгалтын жишиг материал дээр ажиллах 

чадвар нэмэгдсэн. Мөн “Улсын шалгалтын сан”-тай болсон. Мандал сургуулийн бага 

ангийн багш нартай 

материал солилцож 

ажилласан. 

Явцын үнэлгээг нэгж бүрээр 

хийж анализын мөрөөр 

ажилласан. 

18 

Стандарт хангалт 43 хувиас 71 хувьд хүрч ахилаа. Сурагчдын 

дасгал даалгавар дээр ажиллах чадвар нэмэгдсэн. 

 

Математик 
/бага 5/ 

Бага ангийн багш, математик 

сэтгүүл, сонин, явцын 

үнэлгээний дэвтрүүд, 

Батболдын сургалтын 

материалуудын бодлогуудыг 

ажиллуулж ахиц өөрчлөлтийг 

хүүхэд бүрээр хөтөлсөн.  

100 буудалт даамны 

дугуйлан хичээлүүлж 

сурагчдыг аймаг, улсын 

уралдаанд амжилттай 

оролцуулсан. 

50 

100 буудалт даамны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 

3 сурагч мөнгөн медаль, 3 сурагч алтан медаль хүртэж улсын 

аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхийг 6 сурагч хүртэж 

“Спортын 3 дугаар зэрэг”-ийн болзол хангасан. 

14 
Математик 

/бага 4/ 

Математикийн хичээлээр 

МАСС – ын олимпиадад 

бэлтгэсэн.    
18 

2016-2017 оны хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулагддаг 4-р ангийн МАСС – ын олимпиадад сурагчдаа 

бэлтгэн оролцуулсан. Олимпиадад матемаитикийн хичээлийн 

жишиг даалгавруудыг түвшинчлэлтэйгээр боловсруулан бүлэг 

сэдвийн хүрээнд шалгалт авч хүүхэд нэг бүрийг зорилтын 

хэрэгжилтээр ахиц өөрчлөлтийн судалгааг хийж судалгааны 

мөрөөр сурагчдаа 2 түвшинд хувааж сурагчдын чадахгүй 

байгаа агуулгаар давтлага өгч сурах арга барилыг ахиулахад 



анхаарч ажилласан. Мөн өмнө жилийн МАСС – н олимпиадад 

ирсэн  материалуудад анализ дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийн 

дараагийн олимпиаддаа сурагчдаа бэлтгэн 2 – н даваанд 1-р 

байр, 3 – ын даваанд  3 – р байранд тус тус шалгарсан 

амжилттай оролцлоо. 

 

15 

Хүүхэд нэг бүрээр зорилтын 

хэрэгжилт, ахиц өөрчлөлтийн 

судалгаатай болсон 
18 

Сурагчдын сурах арга барилын судалгааг хийж, хос хосоороо 

бие биедээ туслах, хамтран ажиллах боломжийг олгосноор 

сурагчдын  сурах арга барилд өөрчлөлт  гарч байна. Мөн 

хүүхэд нэг бүрээр чадварын судалгаа хөтлөн, 2 –р түвшиний 

сурагчидтай хэсэгчилсэн давтлага өгч сурах арга барилыг 

ахиулан  дахин төстэй материалаар шалгалт авч ажиллаж 

байна. Сурагчдын ахицыг харуулбал : 
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2  6 6 1 3 33% 

2 Ахиц 5 2 4 5 1 1 687% 

3 Энгийн бутархай 4 5 2 2 2 3 52% 

4 Ахиц 6 3 4 4 1  69% 

46.3 
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79.6 
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гарааны үнэлгээ  1 - ийн даваа  2 - ын даваа  3 - ын даваа 

Массын олимпиадад оролцсон байдал  

гүйцэтгэл  



5 
Аравтын 

бутархай 
2 3 5 2 2 4 47% 

6 Ахиц 5 6 3 2 1  64% 

7 Харьцаа -  2 1 5 5 5 38% 

8 Ахиц 1 4 5 3 4 1 51% 
 

16 

Математикийн хичээлээр  

хэрэглэгдэхүүний сан 

бүрдүүлж ажилласан. 
 

Математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг сурагчдын нас 

сэтгэхүйн онцлогт тохируулан түвшинчлэлтэй, сонголттой, 

олон хувилбартайгаар бэлтгэн ажилласан. Ингэснээр ээлжит 

хичээлийн чанар, үр өгөөж нэмэгдлээ. 

17 
Монгол хэл 

/бага 4/ 

Монгол хэлний хичээлийн 

жишиг даалгаврыг 

боловсруулан ахиц 

өөрчлөлтийг тооцож түүний 

мөрөөр ажилласан.   

18 

Монгол хэлний хичээлийн жишиг даалгаврыг 

түвшинчлэлтэйгээр боловсруулан бүлэг сэдвийн хүрээнд 

шалгалт авч анализ хийн ахиц өөрчлөлтийг тооцон ахицын 

мөрөө нь хүүхэд нэг бүртэй хамтран ажилласан. Монгол хэлнй 

хичээлийн захидал бичих, урилга, уриалга бичих, шүлэг зохиох 

чадварын судалгааг хийж хүүхэд бүрээр бүтцийн дагуу бүтээл 

гаргуулж бүтээлийн сангаа арвижуулсан. Олон улсын захидал 

бичих “Хэрэв  шинээр сонгогдсон НҮБ – ийн ерөнхий нарийн 

бичгийн даргын зөвлөх байсан бол дэлхий ертөнцийн аль 

хэсгийг өөрчлөхийн тулд ямар зөвлөгөө өгөх байсан бэ” сэдэвт 

уралдаанд захидлын бүтэц, сэдвийн дагуу ангийн 9 сурагчийг 

бэлтгэн амжилттай оролцуулсан.  



 

Монгол хэлний хичээлийн 

гарын авлага, сургалтын 

материалыг авч 

ажиллуулсан. 

18 

Монгол хэлний хичээлийн ном сурах бичгээс гадна сургалтын 

материалууд, бага ангийн багш сэтгүүл, Батболдын IV – V 

ангийн сурагчдын монгол хэлний унших чадварыг шалгах 

сэдвүүд сургалтын материалуудыг худалдан авч ажиллуулсан. 

18 
Дизайн 

технологи 

Бүтээлээс бүтээх аргыг 

туршиж хэрэгжүүлсэн 113 
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Бүтээлээс бүтээх аргаар хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа 

зохион байгуулах болсноор сурагчдын бие даан суралцах арга 

барил, сурах идэвх сайжирч сурагчдын сурлагын амжилт 

ахихад  нөлөөлж байгаа нь анги бүрийн дүнгийн үзүүлэлтээс 

харагдаж байна. 

Тухайн аргын хүрээнд “Үзүүлэх хичээл”-ийг  аймагт 3 удаа, 

улсад 1 удаа, сургуульд 8 удаа тус тус зааж арга туршлагаа 

түгээн дэлгэрүүлсэн. 

19  

Бүтээлээс бүтээх арга, 

оюуны зураглал зэрэг 

аргуудыг туршиж 

хэрэгжүүлсэн. 

41 
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Бүтээлээс бүтээх арга болон оюуны зураглал зурах аргуудыг 

хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа ашигласнаар сурагчдын 

бүтээлд судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах зэрэг чадварууд 

нэмэгдэж сурагчдын сурлагын чанар сайжирснаар сурагчид 

бие даасан бүтээл гаргах чадвартай болсон. Жишээ нь: 8а 

ангийн сурагч М. Долгорсүрэнгийн бүтээлүүдийг нэгтгэн  

буддаг ном гаргасан.    

  

Бүтээлээс бүтээх аргын онцлогоос хамаарч  багшийн зүгээс 

биет болон хийх арга технологи хэрэглэгдэхүүнүүдийг нэгж 

бүрээр хийж сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна 

үүнд: Амны алчуур эвхэх, изонеть, утсан бөмбөлөг, шинэ 

жилийн чимэглэл хийх, баримлын шавраар бүтээл хийх, 

цаасан урлал, схез зураг, зүү ороох, гар оѐдол, монгол зургийн 

аргаар зурах, алслалт, алслалттай фото зураг авах, хээ угалз 

зурах  гэх мэт сэдвүүдээр биет болон хийх технологийн 

хэрэглэгдэхүүнийг хийж хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж байна.  
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20 Биеийн тамир 

“Гинжин тоглоомын арга”-ыг 

ээлжит хичээлд хэвшүүлсэн. 153 

Ээлжит хичээлд тухайн аргыг хэрэгжүүлэх явцад “Үзүүлэх 

хичээл”-ийг 5 удаа, “Судалгаат хичээл”-ийг 3 удаа зохион 

байгуулж зөвлөх багш Ч.Нямаа болон сургалтын менежерээс 

зөвлөгөө авч ажиллалаа. Үүний үр дүнд  багшийн багшлах арга 

зүй, сурагчдын улс, аймгийн хэмжээнд гаргах амжилт 

нэмэгдлээ.  

Жудо, самбо, чөлөөт бөхийн 

дугуйлан хичээллүүлсэн. 15 

Сурагчдын бөхийн мэхний арга барил нэмэгдэж аймгийн 

аварга шалгаруулах самбо бөхийн тэмцээнээс алт 4, мөнгө 2, 

хүрэл 4 меадль хүртсэн амжилттай оролцсон. Жудо бөхийн 

аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт 2, мөнгө 4, хүрэл 

4 медаль хүртлээ.  

Ахлах, миниволейболын 36 Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс багын ажилтаар Дэд 



дугуйлан хичээллүүлж 

сурагчдын ур чадварыг 

нэмэгдүүлэхэд анхаарч 

ажиллалаа. 

байранд шалгарч, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 

оролцох эрхийг 3 сурагч авсан.  

21 Түүх 

“Индэрээс илтгэе” аргыг 

туршин хэрэгжүүлж 

хэвшүүллээ.  
60  

Индэрээс илтгэе арга барилаар хүүхэд бүрийг түүхийн 

хичээлийн хүрээнд зааж сургасаны үндсэнд хүүхдүүд чөлөөтэй 

ярих бусдын дунд нээлттэй байх  өөрийн ярих чадвараа 

нэмэгдүүлж түүх соѐлоо судлан баяжуулан өөрийн санаа 

бодлыг давхар тусгаж ярих чадвар нь илэрхий нэмэгдсэн нь 

харагдсан юм. Үүнийг үр дүнгээр нотлохын тулд 50 хүүхдийн 

дунд дараах судалгааг асуулгын аргаар гар өргүүлж хариулах 

замаар явуулсан юм. Судалгааны үр дүнд ахиц гараагүй 

хүүхэд байхгүй бүгэд ахиц гарсан нь судалгаанаас харагдаж 

байна. хамгийн гол зүйл болох өөрийгөө илэрхийлэх чадвар 

дээр бүрэн ахиц гарсан байна. 
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Суралцагчдын хоородын харилцаанд ахиц гарса бөгөөд 

өөрийн санааг бусдад бүрэн ойлгуулах хоорондоо чөлөөтэй 

ярилцах өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, бусдын үзэл бодлыг 

сонсох, тайлбарлуулах зэрэг тал дээр ахиц гарсан нь 

судалгааны ажиглалтын явцад илэрсэн юм. Хүүхэд бүр өөр 

өөрийн түвшинд ахисан бөгөөд өөрчлөлт харьцангуй илүү 

мэдэгдэж байсан нь ахиц гарсан гэж үзэх боломжтой юм. 

22 Газарзүй 

Хүүхэд бүрийг газрын зураг 

дээр ажиллах чадварыг 

нэмэгдүүлэхэд анхаарч 

ажиллалаа. 57 

Газарзүйн хичээлд газрыг зураг дээр ажиллах, мэдээллийг 

зорилготойгоор хайх арга барилд сургахад анхаарч 

ажилласнаар дараах ахицууд гарлаа. Ахиыг 2 ангийн жишээн 

дээ харуулахад:  
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эрж хайх арга барид сургахад 

анхаарч ажиллалаа. 

 

 

23 
Нийгмийн 

ухаан 

Нийгмийн ухааны хичээлээр 

хүүхдийг хичээлдээ илүү 

сонирхолтой нийгмийн  бодит 

байдалыг ойлгоход дөхөм 

болгох үүднээс хууль, эрхзүй, 

эдийн засгийн бүлэг 

сэдвүүдээр  хүүхдүүдээр  

жүжигчилсэн тоглолт хийлгэж 

хичээлийг зохион 

байгууллаа. 

43 

7р ангийн нийгмийн ухааны гүйцэтгэл нь 1-4 улиралд 28%-

иар ахисан, 8 дугаар ангийн нийгмийн ухааны гүйцэтгэл нь 

1-4 улиралд 31%-иар ахисан үзүүллтэй байна. 

Цахим хичээлийн сан 

бүрдүүлсэн. 

Шилдэг хичээл болон ээлжит хичээлд хэрэглэх 

хэрэглэгдэхүүний сан бүрдүүллээ. Үүний үр дүнд сурагчдын 

хичээлд оролцох оролцоо, харилцаа хандлага нэмэгдлээ. 
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24 
Уранзохиол 

 

“Сонирхлын баг” аргыг 

туршин хэрэгжүүлж  хүүхэд 

бүрийн ярих чадварт анхаарч 

ажиллалаа. 

58 

Уран зохиолын хичээл дээр “Сонирхлын баг” аргыг  туршин 

хэрэгжүүлнээр дунд ангийн сурагчдын ярих чадвар сайжирсан 

төдийгүй сурагч нэг бүр дээр ахицын судалгаа хийснээр 

сурагчдын түвшинчлэл тогтоогдож  ахиц амжилтыг тооцоход 

хялбар боллоо. Зөвлөх багш Ч.Нямаагийн зөвлөснөөр 

“Сонирхлын баг” аргыг 8-9 ангид хэрэгжүүлсэн.Энэ аргын 

хүрээнд хүрээнд сурагчид өөрийн сонирхсон чиглэлийг сонгон 

баг болон сууж өөрийн болон бусдын санаа бодлыг чөлөөтэй 

сонсон ярих чадварыг эзэмшсэн төдийгүй 3 удаагийн хичээл 

заалтын арга зүйн нийлбэр дүнгээр 86,8 хувийн 

гүйцэтгэлтэйгээр үнэлгдсэн төдийгүй энэ аргаараа видео 

хичээл бэлтгэн зааж бичүүлэн БСУГ-ын арга зүйчээсээ 

зөвлөгөө авч 84,2 хувийн үнэлгээ авсан. 

25 Монгол хэл 

 Монгол хэл,бичгийн 
кабинетыг 
гэрчилгээжүүллээ. 

 

 Уралдаанд оролцох 
 

 

 Шалгалтын материалыг 
түвшинчлэлтэй 
боловсруулж түүний 
мөрөөр ажилласан. 

 

 Сурагчдын дунд ”Зөв 
бичих” аян зохион 
байгууллаа. 

57 

Монгол хэл,бичгийн кабинетыг гэрчилгээжүүлэх зорилгоор 

кабинетын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Уран бичлэгийн болон 

Хүмүн бичиг сонины булан байгуулж сургалтын үзүүлэн,ТӨМ 

бэлтгэх мөн материаллаг орчин бүрдүүлсний үндсэн дээр 

БСУГ-т хүсэлт явуулж мэргэжилтнээр хянуулан шалгуулж 

кабинетын гэрчилгээ авсан. 

Сургуулиас зохион байгуулсан “Шилдэг хэрэглэгдэхүүн”-ий 

уралдаанд монгол бичгийн “Гийгүүлэгч үсэг” 10 цагийн ээлжит 

хичээлийн хэрэглэгдэхүүн,ТӨМ бэлтгэн оролцож 3 байр 

эзэлсэн. 

Сурлагын чанарыг сайжруулах хүрээнд 9 ангид Монгол 

хэл,математик,байгалийн ухаан,нийгмийн ухааны цахим 

сорилго захиалан шалгалт авч анализ хийсний үндсэн дээр 

тулгуурлан мэргэжлийн багш нар шалгалтанд бэлтгэлээ. 

Шалгалтын тамериалыг түвшинчлэлтэй боловсруулан анги 

бүрийг тестийн сантай болголоо. Төрийн хэлний зөвлөлөөс 

журамлан гаргасан нийт 700 гаруй үгсээс түүвэрлэн сурагчдад 

сургалт зохион байгуулах болон нүдлэн тогтоолгож чээжээр 

бичүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулахад гүйцэтгэл 75 

хувьтай байлаа. Мөн кирилл болон монгол бичгийн уралдаан 

зарлахад нийт 25 сурагч оролцснооос кирилл бичгийн 



уралдаанд 9а ангийн сурагч Б.Цэрэнпагма, монгол бичгийн 

уралдаанд 7а ангийн сурагч Баяндэлгэр нар тэргүүллээ. 

26 Монгол бичиг 

Монгол бичгийн 

хэрэглэгдэхүүнийг 

хүртээмжтэйгээр 

боловсруулан сургалтандаа 

ашигласан. 

57 

Монгол хэл,бичгийн хичээлээр 6-9 ангийн нийт 840 цагийн 

ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг улирал бүрээр,монгол бичгээр 

унших эх 35 ширхэг,үеийн хүснэгт 18ш,галигласан эх  20 ш, 

хуучин ном,сурах бичиг 10 ш-ийг  сурагчдын нас,сэтгэхүйн 

онцлог,чанар стандартад нийцүүлэн сурагчдад 

хүртээмжтэйгээр боловсруулан ангийн ном болон сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнээ баяжууллаа. 

27 
Бүх 

судлагдахуун 

Сургуулийн нэрэмжит 
олимпиадыг 7 төрлийн 
хичээлээр зохион байгуулж 
“Аварга анги”, “Тэргүүний 
сурагчид”-ыг шагнаж 
урамшууллаа. 

153 

Буянт багийн малчин Б.Ганбаатарын гэр бүлийн 300000 мянган 
төгрөгний санхүүжилтээр “Төрөлжсөн олимпиад” зохион 
байгуулж  стандартын аварга анги 5, шилдэг тэргүүний 21 
сурагчдыг шалгаруулж өргөмжлөл, медалиар шагнаж 
урамшуулсан. 

28 
Бүх 

судлагдахуун 

“Сурлагын тэргүүн”, “Спортын 
тэргүүн”, “Авъяаслаг 
сурагчид” шалгаруулж 
тэднийг алдаршуулах ажлыг 
зохион байгууллаа. 

18 
Улс, аймаг, сургуулийн хэмжээнд урлаг, спорт, сурлагаараа 
амжилт гаргасан сурагчдыг алдаршуулах зорилгоор шилдэг 10 
сурагчдыг алдаршуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

29 
Бүх 

судлагдахуун 

Сурлагын амжилтыг 
сургуулиас үнэлсэн үнэлгээ 
болон мэргэжлийн 
байгууллагын хөндлөнгийн 
үнэлгээ хоорондын зөрүүг 30 
хувиас багагүй áàéëãàхад 
анхаарч ажиллав. 

153 

Сургуулийí өөрийн онцлогт тулгуурлан õºíäëºíãèéí ¿íýëãýýíèé 
ãðàôèêèéã ãàðãàí ò¿¿íèé ìºðººð øàëãàëòóóäûã ñàð òóòàì çîõèîí 
áàéãóóëæ, ñóðëàãûí ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëæ àæèëëàñàí. БСГ 
– аас жил тутам зохион байгуулдаг “Массын олимпиад”-ын 
үнэлгээнд тулгуурлан “Засалтын зөрүү” – гүй ажиллахыг 3 
багшид хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, õºíäëºíãèéí ¿íýëãýýíèé 
çºð¿¿ã багасгах ¿¿äíýýñ øàëãàëòûн болон материал засах үйл 
явцыг àññèñòåíò áàãøààð õÿíóóëàн зөрж засах,  бусад 
сургуулиудтай жишиг даалгавар солилцон авч үнэлгээ хийх 
зэргээр багшийн өөрийн үнэлгээ, сургуулийн үнэлгээ, БСГ-ын 
хөндлөнгийн үнэлгээний зөрүүг бууруулж, үнэлгээг бодитой 
болгосон. Үүний үр дүнд аймгийн математик, монгол хэлний 
массын олимпиадад 3,4,8 дугаар ангиуд 3 дугаар шатанд 
шалгарч 4 дүгээр анги математик төрлөөр “3 дугаар байр”-нд, 8 
дугаар анги математик төрлөөр “4 дүгээр байр”-нд, 3 дугаар 
анги 5 дугаар байранд шалгарсан амжилтуудыг гаргалаа. 
Массын олимпиадын гүйцэтгэлийг жилиээр харьцуулан 



харуулбал:  

 

 
Дүгнэлт: Судалгаанаас харахад сурлагын үзүүлэлт ахисан 
байгаа нь 1. Багш бүр өөрийн гэсэн арга зүйтэй болсон 2. 
Үнэлгээнд бодитой хийдэг болсонтой холбоотой гэж үзэж 
байна. 

30 
Бүх 

судлагдахуун 
“Зөв бичихүй” сарын аяныг 

зохион явууллаа. 
133 

Сурагчдын эх хэлээрээ зөв, цэвэр сайхан бичих чадварыг 
нэмэгдүүлэх хүрээнд “Зөв бичихүй” 3 сарын аян зохион 
байгуулан тус аянд 2-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд эх 
зохиох, эх дээр ажиллуулах, массын уралдаан ,  6-9 дүгээр 
ангийн сурагчдын дунд “Үсэглэлийн хаад” үгийн утга 
тайлбарлах тэмцээн зэргийг зохион байгуулж “Сурлагын 
ахицтай суралцагч” батламжаар 10 сурагчийг, “Шилдэг анги”-
аар 2 ангийг шалгаруулж урамшуулсан. 

31 
Бүх 

судлагдахуун 

Сурагч бүрийн мэдлэг 
чадварт дүн шинжилгээ хийж, 
чанарыг ахиулах үйл 

153 

Багш нарын “Блүүмийн таксономоор сорил даалгавар” 

боловсруулах арга зүйг сайжруулах зорилгоор 14 багшид 2 

удаа сургалт зохион байгуулж сургалтын хөтөлбөр 
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Математик, монгол хэлний массын олимпиадын үзүүлэлт 

монгол хэл математик 
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ажиллагааг зохион  
явууллаа. /хоцрогдолгүй 
сургах/ 

төлөвлөгөөний зорилтыг ээлжит хичээл бүрээр төвшинчилэн 

боловсруулж сургалтандаа ашиглаллаа. Мөн сургалтын 

менежер багш нарын “Блүүмийн таксоном”- оор жишиг 

даалгаврыг боловсруулж буйд хяналт тавин зөвлөн туслаж 

ажилласны үр дүнд багш бүр  “Төвшинчилсэн, хувилбартай, 

сонготтой даалгаврын сан”-тай болсон. Мөн шалгалтын 

материалд дүн шинжилгээ хийж ямар түвшний даалгавар дээр 

сурагчид алдаж байгаад багш бүр дүн шинжилгээ хийсэн. 

Тухайлбал:  

 

32 
Бүх 

судлагдахуун 

Сурагчдын сурах арга 
барилын хөгжилд гарч буй 
ахиц өөрчлөлтийг хянаж 
ажиллалаа. 
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Ээлжит хичээлээр багш бүр хүүхэд нэг бүрт хүрч ажиллаж буй 

арга зүйгээ туршин хэвшүүлж буйд  сургалтын менежер хүүхэд 

нэг бүрээр ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөө хийж түүний мөрөөр 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн ээлжит 

хичээлд шинэ арга барил туршин хэрэгжүүлж буйг ажлын 

үзүүлэлтэнд оруулан тооцож хэвшлээ. 

Áàãø нарын õè÷ýýëä шинэлэг арга зүй туршин хэрэгжүүлж буйг 

дараах байдлаар ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөө хийлээ. 

Сурагчды

н нэрс 

Арга зүйн хэвшүүлэх алхам 
Ñóðãàëòûí 

ìåíåæåðèéí 

ä¿ãíýëò 

Хэвшүүл

эх алхам 

1 

Хэвшүүл

эх алхам 

2 

Хэвшүүл

эх алхам 

3 

35, 64% 

20, 36% 

0, 0% 0, 0% 

6-9 ДҮГЭЭР АНГИИЙН СУРАГЧДЫН ДААЛГАВАР ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮВШИН  

Дээд түвшний даалгавар Доод түвшний даалгавар 



Сурагч 1     

Хангалтт

ай 
    

Заримдаа     

анхаарах     

Багш нарын зөвлөлийн хурлаар сар бүрийн  сурлагын ахицын 

хөтөлгөөг хэлэлцүүлж, Эцэг эхээс сурагчдын сурах арга 

барилд гарч буй ахиц өөрчлөлтийн талаар санал асуулга авч, 

дүнг багш нарын  ажлын үзүүлэлтэнд оруулан тооцож хэвшсэн. 

 

11 
Математик, 

түүх, англи хэл, 
орос хэл 

“Багшийн хөгжлөөс хүүхэд 
нэг бүрийн хөгжил” төсөлд 
хамрагдаж сурагчдын сурах 
арга барил, сурлага, багш 
нарын багшлах арга зүйг 
сайжруулах, судалгаа 
шинжилгээ хийх чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилт тавин 
ажиллалаа.  

76 

Төслийн хүрээнд багш бүр судалгаатай ажиллаж ахиц 

өөрчлөлтийг тухай бүрд нь гаргаж хэвшсэн. Тухайлбал: 

 Т.Буятогтох  математикийн хичээлээр “Зорилтын 
хэрэгжилт” судалгаа 

 О.Ганцэцэг матемтикийн хичээлээр “Зорилтын хэрэгжилт”, 
“Чээж тоолол “ –ын судалгаа 

 С.Уранбайгаль, М.Пүрэвсүрэн нар гадаад хэлний хичээлээр 
“Ярих, бичих чадвар”-ын судалгаа 

 Б.Тунгалаг түүхийн хичээлээр “Зорилтын дагуу хүүхэд бүр 
санаагаа ярьж чадаж байгаа”, “Он цагийн хэлхээст дүгнэлт 
хийх” судалгааг тус тус хийсэн. Үүний үр дүнд багш нарын 
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Ээлжит хичээлд 
оновчтой арга зүй 

хэвшүүлэх нь сурагчдын 
хөгжилд эерэг нөлөөтэй 
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Сурагчдын оролцоо жигд 
хангагдсан 

СУрагчдын идэвхи 
оролцоо багаар ажиллах 
чадварт өөрчлөлт гарсан 

Сурлагт ахиц гарсан 

Эцэг эхийн санал сэтгэгдэл 

10 сар 2 сар 



багшлах арга зүйд дараах өөрчлөлт гарлаа. 

  

 
Бүх 

судлагдахуун 

Ээлжит хичээлд зайлшгүй 
байх 5 хэрэгцээгээр судалгаа 
хийж түүний мөрөөр 
сурагчдын ахиц өөрчлөлтийг 
тооцож ажилласан. 
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Сургалтын менежер болон багш нар Үзүүлэх хичээл болон 

“Судалгаат хичээл”-ээр ээлжит хичээлд зайлшгүй 

шаардлагатай 5 хэрэгцээгээр судалгаа хийж түүний мөрөөр 

хүүхэд нэг бүрийн сурах арга барил, сурлагыг нэмэгдүүлэхэд 

анхаарч ажиллалаа.  Тухайлбал: 1. Хүүхэд нэг бүр хичээлд 

идэвхтэй, сонирхолтой оролцож өөрийн удирдлагатай 

суралцдаг байх 2. Хүүхэд нэг бүрт  эрэл хайгуул хийх, судлах, 

гүйцэтгэх үйлийг бие даан гүйцэтгэдэг   байх 3. Хүүхэд нэг бүрт  

өөрийгөө илэрхийлж оролцдог  байх 4. Хүүхэд нэг бүрт  

хичээлээс гарахдаа "...би үүнийг чаддаг боллоо" гэсэн итгэлтэй 

байх 5. Хүүхэд нэг бүр хичээл бүрээр хамтран ажиллаж 

харилцан туслалцах аргад суралцдаг байх гэх мэт. Судалгааны 

үр дүнг харуулбал:  

28.2 22 20 22 26 
82 82.2 77.7 72 82.2 
85 86 80 80 90 

М.ПҮРЭВСҮРЭН С.УРАНБАЙГАЛЬ О.ГАНЦЭЦЭГ Б.ТУНГАЛАГ Т.БУЯНТОГТОХ 

Багш нарын багшлах арга зүйн ахиц өөрчлөлт 

9 сар 1 сар 5 сар 



 

 Дуу хөгжим 

Дуулах урлаг, хөгжим, 
бүжгийн дугуйланг 
хичээллүүлж, зөнгийн одод, 
яргуй наадамд сурагчдыг 
амжилттай оролцуулсан. 

37 

2016 оны 5 дугаар сард болсон Яргуй наадамд гоцлол уртын 

дуу, найрал дуу, бүжгийн төрөлд дугуйлангийн суралцагчдаа 

бэлтгэн оролцуулж байсан бол энэ хичээлийн жилд яргуй 

наадамд уртын дуу, үндэсний хөгжмийн хамтлаг, трио болон 

хоор дуу, ардын бүжгийн хамтлаг болон гоцлол төрөлд 

хүүхдүүдээ амжилттай бэлтгэн оролцуулж, эрдмийн баярын 

тайлан тоглолтоо “Зөнгийн одод” аймгийн уралдаанд оролцсон 

9 дүгээр ангийн сурагчид, дугуйлангийн сурагчидтай хамтран 

хийж, эцэг эхчүүддээ хүргэсэн. 

 
Бүх 

судлагдахуун  

Үзүүлэх хичээлийг 7 хоног 
тутам Судалгаат хичээлийг 
14 хоног тутамд зохион 
байгуулж багш нарын 
судалгаа шинжилгээ хийх 
чадварыг нэмэгдүүллээ. 
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Багш нарын арга зүйг сайжруулах, түүний чанар үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд дараах зорилтуудыг тавин хамтран 

ажиллалаа. Үүнд:   1. “Нэг бүлгийн  хичээлийг сонгон авч нэг 

нэгж хичээлийн цаг бүрийг үзүүлэх хичээлийн түвшинд бэлтгэж 

заах , 2.  “7 хоног  бүр 1 үзүүлэх хичээл, хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулна”, 3.“Багш нартай хамтран хичээлийн 

хэрэглэгдэхүүнийг цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд 

арга зүйгээр ханган ажиллах, 4.“Багш нарын хичээлд сууж 

хүүхэд нэг бүрийг хоцроолгүй сургах аргын талаар зөвлөгөө 

өгөх, арга зүйг нь сайжруулах зэрэг чиглэлүүдээр 7 хоног тутам 

хамтран ажиллаж үр дүн, ахиц өөрчлөлтийг багш бүрээр 
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Сурагчдын сурах арга барилын ахиц өөрчлөлт /5 
хэрэгцээ/ 

бүрэн эзэмшсэн заримдаа анхаарах шаардлагатай 



тооцож ажилласан. Мөн сургалтын менежер багш нарын арга 

хэвшүүлж буй байдалд 7 хоног тутам “Хичээлд суух график”- 

ийн дагуу давхардсан тоогоор 56 хичээлд суун зөвлөгөө өгч 

сурагч бүрээр ахиц өөрчлөлтийн хөтөлгөөтэй ажилласан.  Мөн 

бага, дунд ангийн хэмжээнд заахад бэрхшээлтэй сэдвийн 

жагсаалт гарган түүний дагуу “Судалгаат хичээл”, “Үзүүлэх 

хичээл”-ийг зохион байгуулж багш нарынхаа арга зүйг 

нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажилласан.    

 
Бүх 

судлагдахуун 

Улирал тутам сурагчдыг 
хичээлээр олж авсан мэдлэг 
чадварыг таниулах “Тайлант 
өдөрлөг”-ийг тогтмол зохион 
байгуулж хэвшлээ. 
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Сурагчдын хичээлээр олж авсан мэдлэг чадварыг таниулах 

“Тайлант хичээл, тоглолт”-ыг улирал тутам эцэг эх, багш, 

сурагчдад тайлагнаж давхардсан тоогоор 150 эцэг эх, 34 багш, 

ажилчид, 130 сурагчдыг хамрууллаа. Мөн тэднээс санал 

хүсэлтийг нь авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэхэд 

анхаарч ажилласан. “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлдэг миний 

арга зүй” аяны хүрээнд “Хүүхэд нэг бүрийг хоцроолгүй сургаж 

буй арга зүйг” сурталчлах өдөрлөгийг 3 удаа зохион байгуулж 

нийт 85 эцэг эхийг хичээл болон илтгэлд суулгаж тэдний санал 

хүсэлтийг “Хичээлийн талаарх таны сэтгэгдэл, цаашид 

дэвшүүлэх таны санал” гэсэн чиглэлээр авч ажилласан. Мөн 

“Урилгат хичээл”-д давхардсан тоогоор 93 эцэг эхийг 

хамруулж сурагчдын сурах арга барилд гарч буй өөрчлөлтийн 

талаар санал асуулга авч багш нарын ажлын үзүүлэлтэнд 

тооцож дүгнэсэн.  

 Монгол хэл  
1-5 дугаар ангиййн сурагчдын 
унших, бичих чадварт “Flat” 
судалгаа хийлээ. 

 98 

1-5 дугаар ангийн сурагчдын унших чадварт ЗАН, сургалтын 

менежер хамтран үнэлгээ хийж түүний мөрөөр багш нарт 

хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг нь ажлын 

үзүүлэлтэнд оруулж тооцсон. Сурагчдын унших чадварт 

тооцоо судалгаатай хандснаар сурагчдын ахиц өөрчлөлтийг 

тооцох нөхцөл бүрдсэн. 



 

  
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 
                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 
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СУРАЛЦАГЧДЫН ХӨГЖИЛ, ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ ТАЛААР  

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮР ДҮН 

                                                                                                                                                                                                             2017.06.19. 

№ 
Хичээлүүлсэн 
дугуйлангийн 

нэр 

Удирдсан 
багшийн нэр 
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Сургуульд байгаа 
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Дугуйлангийн сурагчдын тайлан 
тоглолт зохион байгуулсан байдал, 

гарсан ахиц үр дүн, /өмнөх хичээлийн 
жилтэй харьцуулах/ 
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Нэг. Оюун ухаан, урлаг спорт, танин мэдэхүй, амьдрах ухаан болон бусад чиглэлийн дугуйлангийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар 

1.  Хятад хэл REXI 
Сайн дурын 

багш 
М

о
р

и
н

 х
у
у

р
  

14 

Нийт 7 
төрлийн 

хөгжмийн 
зэмсгийг 
Дуулах 
урлаг, 

хөгжмийн 
дугуйлан -
гийн үйл 

ажиллагаа 
болон сум 
орон нутаг, 

аймгаас 
зохион 

байгуулагд
сан 

урлагийн 
тэмцээн 

уралдаанд 
тогтмол 
ашиглаж 
байгаа. 
Чанар 

18 108 

2016.09 – 2017.05 сар хүртэл хятад 
хэлний дугуйлан амжилттай 
хичээллэж, дугуйлангийн сурагчид 
мэндлэх, өөрийгөө танилцуулах, гэр 
бүлээ танилцуулах, өөрийн оршин 
суугаа газраа танилцуулах, ангиа 
танилцуулах, дуртай болон дургүй 
зүйлээ хэлэх, худалдан авалт хийх 
агуулгуудыг эзэмшиж, хятад улсын 
соѐлын талаар хичээл буюу хятад 
улс сайн уу, зангилаа зангидах, 
хятад үсгийн болон галигийн 
тэмцээн, бичгийн 4 эрдэмд 
суралцаж, 2017.05 сард эцэг эхчүүд, 
багш ажилтнуудад шилдэг сурагчдын 
үзүүлэх хичээлийг хийж, тайлангаа 
тавилаа.  

2.  Сэтгэх чадвар  
Ш.Отгонжаргал 
Б.Сарангэрэл   

Бага ангийн 
багш  

47 50 

Энэ хичээлийн жилд 1 – 2 дугаар 
ангийн сурагчдын математикийн 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор 
сэтгэх чадварын дугуйланг 
хичээллүүллээ. Дугуйлангаар :  
 Тэгшитгэл бодох 



сайн.   Дүрсийн хуваалт 
 Дүрс, хэрчмийг тоолох 
 Зүй тогтлыг илрүүлэх зэрэг 

сэдвүүдээр дадлага ажиллуулж, 
аймгийн сэтгэх чадварын 
олимпиадад 4, математикийн цаг 
сонины нэрэмжит олимпиадад 12 
сурагчийг хамрууллаа.  

 Сэтгэх чадварын олимпиадад 
5дугаар ангийн сурагч хүрэл 
медаль хүртсэн. 

3.  Самбо бөх  

Б.Батсайхан  
Биеийн тамирын 

багш  

Я
т
га

  

4 

27 50 
 ААШ – лах жудо бөхийн 

тэмцээнээс 4 алт, 7 мөнгө, 4 
хүрэл медаль хүртэж, багийн 
дүнгээр 2 дугаар байр,  

 ААШ – лах чөлөөт самбо бөхийн 
тэмцээнд 14 сурагчийн 
бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцон, 3 
алт, 2 мөнгө,  6 хүрэл 

 ААШ – лах өсвөрийн волейболын 
тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй багийн 
тамирчид тус тус 5 дугаар байр, 

 ААШ – лах мини волейболын 
тэмцээнээс эрэгтэй баг тамирчид 
2 дугаар байранд шалгарч мөнгөн 
медаль хүртэн, багийн тоглогч 
Э.Шүрэндаваа шилдэг 
довтлогчоор шалгаран, УАШ – 
лах тэмцээнд 3 сурагч 
оролцохоор болсон амжилтуудыг 
гаргаж, өмнө хичээлийн жилтэй 
харьцуулахад амжилтын түвшин 
75 хувиар ахисан байна.  

4.  Чөлөөт бөх  27 50 

5.  Жудо бөх  

Ш
а

н
з
  

2 

27 50 

6.  Үндэсний бөх  21 50 

7.  Мини бага  

Ё
о

ч
и

н
  

3 

21 50 

8.  Мини ахлах  20 50 

9.  Шатар  
Б.Батсайхан  
М.Отгонбаяр  

Биеийн тамирын 
багш, ахмад 

шатарчин  Л
и

м
б

э
  

1 12 50 

2016 – 2017 оны хичээлийн жилд 
анги бүрт биеийн тамирын хичээлийн 
цагаар шатрын хичээл орж, 
нэмэлтээр дугуйлан хичээллүүснээр 
шатар тоглодог сурагчдын хувь 68,3 
– д хүрч өмнөх жилийнхээс 8 хувиар 



өссөн үзүүлэлттэй гарсан. “Лусын 
нүүдэл” шатрын клубээс сумын 
ИТХурал, Шатрын холбоотой 
хамтран сургуулийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай 
зохион байгуулж, ААШ – лах болон 
аймгийн ИТХ – аас зохион 
байгуулсан шатрын нээлттэй 
тэмцээнүүдэд 5 сурагчийг амжилттай 
оролцуулсан.  

10.  
100 буудалт 

даам  
Б.Сувдаа  

Бага ангийн 
багш  

44 50 

Уламжлал болсон АБТА  
Д.Нанжидын нэрэмжит сургуулийн 
аварга шалгаруулах 100 буудалт 
даамын тэмцээнийг амжилттай 
зохион байгуулж, ААШ – лах 100 
буудалт даамын тэмцээнд 10 
сурагчийг тус оролцуулан, ААШ – лах 
100 буудалт даамын тэмцээнээс 2 
алт, 3 мөнгө, 2 хүрэл медаль хүртэн, 
багийн дүнгээр тэргүүн байранд 
шалгарч, УАШ – лах тэмцээнд 5 
сурагчийг оролцуулан улсын 3 
дугаар зэргийн болзлыг 4 хүүхэд 
хангасан ба амжилт үзүүлсэн 5 
сурагч сургуулийн спортын 
тэргүүнийн сурагч алтан медаль 
хүртсэн амжилтыг гаргасан бөгөөд 
2016 оны ААШ – лах тэмцээний 
аваргын цомоо хадгалан үлдлээ.  



11.  Урлахуй  Б.Одзаяа  
Технологийн 

багш  

C
a

s
io

 д
а

р
а

л
т
а

т
 х

ө
гж

и
м

 

1  8 50 

2015 – 2016 оны хичээлийн жилд 
цаасаар бүтээл урлахад түлхүү 
анхааран ажилласан бол энэ 
хичээлийн жилд сэдэвт зураг зурах, 
тосон харандаагаар зурах, гарын 
доорх материал ашиглан бүтээл 
хийх агуулгыг баримтлан 
дугуйлангаа хичээллүүлж, 8 ангийн 
сурагч М.Долгорсүрэнгийн гар 
зургаар буддаг ном бүтээж, цахим 
гадуурхал, хүүхдийн ертөнц, татвар 
бидний амьдралд уралдаануудад 
шалгарсан 13 зургийн бүтээлийг 
амжилттай оролцууллаа.  

12.  Англи хэл  С.Уранбайгаль  
Англи хэлний 

багш  

А
м

а
н

 х
у
у

р
 

2  16 50 

Англи хэлний сонсох, ярих, 
унших,бичих чадварыг хөгжүүлэх 
зорилгоор “Ярьж суръя”  аргыг 
хэвшүүлэн, тус аргын хүрээнд цаг 
агаар улирал, гэр бүлээ танилцуулах 
мэндчилгээ, амьтад, хоол хүнс, 
тэмдэг нэр зэрэг сэдвүүдийн дагуу 
хичээллэж, сурагчдын тулгуур 4 
чадварыг хөгжүүлэхэд түлхүү 
анхааран ажилласан төдийгүй 
сурагчдын стандарт хангалт 
өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад 
14 хувиар өссөн буюу 69 хувьд 
хүрсэн байна.  

13.  Монгол бичиг  Э.Энхжаргал  
Монгол хэлний 

багш  
22 50 

Энэ хичээлийн жилд Монгол бичгийн хичээлээр 
сурагчдын унших, бичих, ярих, уран бичлэгийг 
дуурайлган зурах, хөрвүүлэх, галиглах чадваруудыг 
сайжруулах зорилгоор эгшиг болон гийгүүлэгч үсэг, 
эвхмэл бичиг, эхийг унших, бичих, хөрвүүлэх, 
галиглах, дуурайлган зурах зэрэг 4 багц хичээлийг 
орж, сурагчдын дунд “Би хамгийн гоѐ бичигтэн” 
хуулан бичлэгийн уралдаан, “Би хамгийн хурдан 
уншигч” минутын уншлагын уралдаан, “Би хамгийн 
гоѐ зурдаг” уран бичлэгийг дуурайлган зурах 
уралдаануудыг тус тус зарлан 2017.05.24 өдөр 



шилдэг 40 бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж, эцэг эх, багш 
сурагчдад танилцууллаа. Дугуйлангийн үйл 
ажиллагааны ахицыг хичээлийн жилийн эхэн болон 
төгсгөлд харьцуулахад 13 хувийн ахицтай суралцсан 
байна.  

14.  Орос хэл  М.Пүрэвсүрэн  
Орос хэлний  

багш  
21 45 

Энэ хичээлийн жилд “Ярьж сурцгаая” аргыг туршин 
хэрэгжүүлж, дүрмийн дасгал, эх дээр ажиллах, дуу, 
шүлэг, түргэн хэллэг, авиазүйн дасгалыг түлхүү 
хийлгэснээр дугуйлангийн сурагчид хичээлийн 
зорилгоо эх хэл дээрээ болон орос хэл дээр 
тодорхойлж, түүнийгээ бусад сурагчиддаа илтгэн 
ярих чадварт суралцсан төдийгүй дугуйланд 
хамрагддаг сурагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 10 болон 
4 дүгээр сарын харьцуулалтаар 53 – 65 хувь болж 
өссөн үзүүлэлттэй байна.   

15.  Хими  С.Оюундарь  Химийн багш  16 52 

Химийн хичээлийн дугуйлангаар түвшинчилсэн 
бодолт болон химийн туршилт хийх аргачлалыг 
түлхүү зааж, аймгийн стандартын болон төрөлжсөн 
олимпиадад 5 сурагчийг бэлтгэн амжилттай 
оролцуулсан. Энэ хичээлийн жилд :  
 Цэгмид агсны нэрэмжит олимпиадаас 2 хүрэл 

медаль, 1 тусгай байр, “шилдэг багш” өргөмжлөл  
 Наранцацралт агсны нэрэмжит олимпиадаас 1 

хүрэл медаль тус тус хүртсэн амжилтыг гаргалаа.  

16.  
Математик, 

сэтгэх чадвар  
Т.Буянтогтох  

Математик 
мэдээлэлзүйн 

багш  
22 60 

Энэ хичээлийн жилд нийт 60 цагийн программаар 
тооны онол, жишлэг, диафонт тэгшитгэл бодох, 
геометрийн батлах бодлого, логик сэтгэлгээний 
бодлогууд, алгебрын илэрхийлэл, тэнцэтгэл биш 
бодох сэдвүүдийн дагуу хичээллэж, сурагчдын 
математик сэтгэлгээг хөгжүүлэн, олимпиадын бодлого 
бодох аргачлалд суралцуулж, аймгийн стандартын, 
төрөлжсөн болон массын олимпиадуудад 
оролцогчдын гүйцэтгэлийн хувь ахисан үзүүлэлттэй 
суралцлаа.  

17.  Түүх нийгэм  Б.Тунгалаг  
Нийгмийн 

ухааны багш  
12 30 

Энэ хичээлийн жилд “Индрээс илтгэе” аргыг туршин 
хэрэгжүүлж, “Он цагийн хэлхээс” гаргах, Эссэ бичих 
ур чадварыг нь түлхүү хөгжүүлэхэд анхааран 
ажилласны үр дүнд сурагчдад хичээлийн зорилго, 
зорилтын дагуу мэдлэг бүтээх, бүтээсэн мэдлэгээ 



харьцуулан дүгнэх, он цагийн хэлхээсээр эерэг болон 
сөрөг үйл явдлуудыг тоймлох, түүнийгээ индэр 
дээрээс өөрийн үгээр илэрхийлэн ярих чадварт 
амжилттай суралцсан төдийгүй дунд ангийн 
сурагчдын эссэ бичих ур чадвар нэмэгдэн, аймгийн 
төрөлжсөн болон Чагдаржавын нэрэмжит 
олимпиадуудад 8 суралцагч өмнө жилийн эзэлсэн 
байраа ахиулсан амжилттайгаар оролцлоо.   

18.  Дуулах урлаг  

Ш.Бадарч  Хөгжмийн багш  

19 56 
2016 оны 5 дугаар сард болсон Яргуй наадамд 
гоцлол уртын дуу, найрал дуу, бүжгийн төрөлд 
дугуйлангийн суралцагчдаа бэлтгэн оролцуулж 
байсан бол энэ хичээлийн жилд яргуй наадамд уртын 
дуу, үндэсний хөгжмийн хамтлаг, трио болон хоор 
дуу, ардын бүжгийн хамтлаг болон гоцлол төрөлд 
хүүхдүүдээ амжилттай бэлтгэн оролцуулж, эрдмийн 
баярын тайлан тоглолтоо “Зөнгийн одод” аймгийн 
уралдаанд оролцсон 9 дүгээр ангийн сурагчид, 
дугуйлангийн сурагчидтай хамтран хийж, эцэг 
эхчүүддээ хүргэсэн.  

19.  Хөгжим  9 56 

20.  Бүжиг  Н.Энхтуяа  
Бүжгийн багш 
/соѐлын төв/ 

12 50 

Хоѐр. Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар 

№ 

\ 

Оролцооны 
байгууллагын 

нэр 

Тэргүүн болон  
удирдлагын 

нэр 

Анги 
бүлэг 

Гишүүнчлэлийн 
тоо 

Дэмжигчдийн 
тоо 

Үйл ажиллагаа 

Зохион 
байгуулсан 

үйл 
ажиллагааны 

тоо 

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, гарсан үр 
дүн 

21.  
“Тэмүүлэл” 

СОУЗ 
Б.Цэрэнпагма 9а 14 

156 суралцагч  
Багш ажилтан 

34  

2 

Жил бүрийн 10 болон 4 сард зохион 
байгуулдаг сурагчдын нэгдсэн 
хуралдааныг амжилттай зохион байгуулж, 
сурагчдын саналд тулгуурлан  
 “Өдөр бүр гоѐ” эерэг харилцаа 

төлөвшүүлэх аян,  
 “Хариуцлагатай жижүүр” – ийн үүрэг 

гүйцэтгэх,  

22.  
Сурагчдын 
төлөөллийн 

зөвлөл  
О.Мөнгөнзул  8а 15 2 



23.  

“Жаргалан” 
эрүүл 

мэндийн 
бүлгэм 

Ү.Заяат  8а 10 3 

 “Цахим гадуурхал цаашаа” аяны үйл 
ажиллагааг сурталчилах ажлыг 
нийгмийн ажилтантай хамтран зохион 
байгуулах,  

 ХАБЭА – н зөвлөлтэй хамтран 
“Сургууль дотуур байрын орчинд 
эрсдлийн үнэлгээ” – г хийх,   

 Дэлхийн гар угаах өдөр, ДОХ – той 
тэмцэх өдөр, Сүрьеэгийн өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх аяны хүрэээнд 
багш ажилтнууд, сурагчдад зөвлөмж 
бэлтгэн хүргэж, мэдээлэл өгөх 

 Дотуур байрын сурагчдад гар угаах 
болон ханиадны дэлгэрэлтийн үеэр 
хоолойгоо хэрхэн зайлах тухай 
сургалтуудыг тус тус амжилттай зохион 
байгуулсан.  

Оролцооны бүлгэмийн сурагчдыг 
чадваржуулах чиглэлээр :  
 Аймгийн хүүхдийн 11 дүгээр чуулганд 3 

бүлгэмийн төлөөлөл сурагчид оролцон, 
өөрийн бүлгэмүүдийн шилдэг 
туршлагаар үзүүлэн бэлтгэж, аймаг 
сумдын хүүхдүүдэд танилцуулсан.  

 Аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн 
чадваржуулах сургалт болон УБ  
хотноо туршлага судлах үйл 
ажиллагаанд сурагчдын төлөөллийн 
зөвлөлийн тэргүүн О.Мөнгөнзул 
оролцсон 

 Эко сургууль хөтөлбөрийн сургалтанд 3 
бүлгэмийн сурагчдын төлөөлөл 
оролцож, өөрийн сургуулийн орчны 
үнэлгээг багш ажилтнуудтай хамтран 
хийж, БСУГ болон БОГ – т тус тус 
хүргүүлсэн.  

 Мөн боловсролын чанарын шинэчлэл 
төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн “Эко 
аялал – Орон нутаг судлал” төслийн 



аяллын үйл явцад бүлгэмүүдийн 
төлөөллөөс бага ангийн сурагчдад 
чиглүүлэгчээр оролцон ажилласан  

Дээрх үйл ажиллагаануудад оролцон 
ажилласнаар сурагчдын бусдад үлгэр 
дуурайлал болохуйцаар биеэ авч явах, 
бусдадаа нийцтэй шаардлага тавих, 
бусдыгаа сонсох, өөрийн үзэл бодлоо 
илэрхийлэх, багаар хамтран ажиллах 
чадварт ахиц гарсан.  

 
 
 
 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 
                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУРАЛЦАГЧДЫН ТӨЛӨВШИЛ ХҮМҮҮЖИЛ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, ЭЦЭГ 

ЭХЧҮҮДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ГАРСАН ҮР ДҮН 

                                                                                                                                                                                                        2017.06.19. 

 

№ Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 
Оролцогчдын 

тоо 

Санхүүжилтын 
хэмжээ 

/мян.төг/ 
Хэрэгжилт, гарсан үр дүн 

Нэг. Суралцагчдын төлөвшил хүмүүжлийн талаар 

1.1 

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг 
арга барил, хүүхдийн зан 
байдалд эерэгээр нөлөөлөх 
аргазүйн сургалтыг багш 
ажилтнууд, эцэг эхчүүд, 
сурагчдад хүргэх. 

Эцэг эхчүүд, 
багш 

ажилтан 
ажиллагсад, 
суралцагч 
нар 847 

/давхардсан 
тоогоор/ 

 

2016 – 2017 оны хичээлийн жилд суралцагчдын төлөвшил хүмүүжлийн 
чиглэлээр :  
 Хөгжлийн бэрхшээлийг ойлгох, үл ялгаварлах сэтгэлгээг 

хүүхдүүдэд бий болгох зорилгоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хуулийн ерөнхий агуулгыг 
36 эцэг эх, 28 багш ажилтнууд танилцуулан, Хөгжлийн 
бэрхшээлийн улмаас боловсрол эзэмших боломж нь 
хязгаарлагдсан, байнгын асаргаа сувилгаанд байдаг 6 – 16 насны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 суралцагч өдрөөр 9 ангид, 8 суралцагч 
АББ – ын бичиг үсгийн сургалтанд бүртгэлтэй төдийгүй зайны 
сургалтаар түвшинчилсэн даалгавар хүлээн авах, эргэн 
гүйцэтгэлээ шалгуулах замаар суралцаж байна. 2 – 16 насны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд гэрээр хүргүүлэх сэтгэхүй 
хөгжүүлэх тоглоом, зурагтай ном сонин хүрэлцээгүй, дутмаг байдаг 
нь эцэг эхтэй харилцан ярилцах явцад тодорхойлогдсон учир 
сургууль дээрээ “Нэг анги – Нэг багц” аяныг зарлан, анги бүрээс 
сурагчид өөрсдийн хэрэглэдэггүй тоглоом, уншчихсан илүү ном, 
зурагт сэтгүүл зэргээр багц бүрдүүлэн АББ – ын аргазүйч багш 
М.Нарангэрэлд хүлээлгэж өглөө. 

 “Хүүхдийг ахуйн болон орчны эрсдлээс сэргийлэх”, ХАБЭА – н 
зөвлөмж, сургалт – 34 багш ажилтанд  

 Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг сурталчилах шторкыг ашиглан 3 
– 9  ангийн 104 суралцагч, 32 багш ажилтанд  

 “Үе тэнгийн дарамт, дээрэлхэлт, гадуурхалт” сэдвээр 3 – 9 ангийн 
104 суралцагчид  

 “Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” “Хөдөлгөөнд соѐлтой 
оролцоцгооѐ” видео сургалт – 123 суралцагч, 84 эцэг эхэд 

 “Цахим орчин түүний зохистой хэрэглээ, сөрөг үр дагавараас 
урьдчилан сэргийлэх тухай” сэдвээр 3 – 9 ангийн 104 суралцагчид  

 Авлигалгүй ирээдүйн төлөө уриан дор “Алтан хонх” тэмцээн зохион 
байгуулагдаж, 9 ангийн сурагч Б.Цэрэнпагма тэргүүлэн, 



О.Буяндэлгэр 2 дугаар байранд, 6 ангийн Н.Нямбаяр 3 дугаар 
байранд шалгарлаа.  

 “Интернэтийн аюулгүй хэрэглээний талаар эцэг эх, багш болон 
сурагч хоорондын санамж бичиг” – тэй 4 – 9 ангийн 58 сурагч, эцэг 
эх, анги удирдсан багш нар танилцан, гарын үсэг зурлаа. 

 Ахмад багш АБТА – тан Ш.Бямбаа 6 – 9 ангийн нийт сурагчдад 
сурах арга барил, хүмүүжил төлөвшлийн талаар яриа зөвлөмж 
хүргэн, сумын ахмадын холбооноос сурагчдад уламжлалт оѐдол, 
сүлжээс, нэхээс, дээс томох, зэрэг уламжлалт арга ухааныг зааж 
сургах бичил төслийг санаачлан сурагчдын амралтаар зохион 
байгуулж байхаар болсон. 

 Хүүхдэд ээлтэй дотуур байрын орчин бүрдүүлэх зорилгоор багш 
ажилтан бүр хүүхдийн нас сэтгэхүйн хөгжилд тохируулсан 2 номыг 
тус бүр хандивлан, дотуур байранд номын фонд бүрдүүллээ. 

1.2 

“Эко аялал – Орон нутаг 

судлал” төслийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж, 

аяллын хөтөч хүүхэд 

бэлтгэх 

Багш 
ажилтан, 

ажиллагсад, 
сурагчид, 

эцэг эхчүүд 
552 

3.168.000 

Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлэн БСШУЯамнаас хэрэгжүүлж буй 
“Боловсролын чанарын шинэчлэл хөтөлбөрт “Орон нутгийнхаа түүх, 
соѐл, үнэт өв, дурсгалт газруудын мэдээлэл бүхий сан бүрдүүлж, 
түүнтэй танилцах боломжийг сурагчдад олгох, өөрийн орон нутгаараа 
бахархах, хайрлах, хамгаалах сэтгэлгээг хүүхэд бүрт төлөвшүүлж, 
орон нутгаа танилцуулах чадамж бүхий “Хөтөч хүүхдүүд” – ийг 
бэлтгэн, “Залуу байгальч” клубыг байгуулах” зорилго бүхий “ Орон 
нутаг судлал – Эко аялал” төслийг бичиж, 2016 оны 10 сараас эхлэн 
хэрэгжүүлж эхэллээ. Тус төслийн хүрээнд сумын түүхэн дурсгалт 
газруудаар бага ангийн сурагчдыг 3 маршрут болгон аялуулж, түүхийн 
дурсгалаа мэддэг, өөрийн орон нутгаараа бахархах сэтгэлгээтэй, 
уламжлал ѐс заншлаасаа суралцсан орон нутгаа танилцуулах чадамж 
бүхий хөтөч хүүхдүүдийн тоог 28,3 хувьд хүргэн, тэдгээр сурагчдын 
зүгээс нийт сурагчид, багш ажилтнууд, эцэг эхчүүддээ түүхэн дурсгалт 
газруудаар аялсан аяллын маршрутаа танилцуулах сургалт мэдээлэл 
хийн, сургуулийн мэдээ сониноор дамжуулан амжилт бүтээл гаргасан 
багш сурагчдаа алдаршуулах ажлыг зохион байгуулж, эко аялал 
мэдээллийн самбараар төслийн үйл ажиллагааг нээлттэй 
сурталчилснаар нийт сурагчид орон нутгийн түүх соѐлоо мэдэх, 
бахархан танилцуулах чадамж төлөвшсөн. Төслийн хаалт болгон 
хүүхдүүдийн аяллын тэмдэглэл ном, CD – г хэвлэн олны хүртээл 
болгохоор эмхэтгэл нь бүрэн хийгдэж, хэвлэлтэнд өглөө. 2017 – 2018 
оны хичээлийн жилд тус төслийн залгамж болгон “Залуу байгальч – 
Ногоон ирээдүй” төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо.  

1.3 Авьяас чадварын Хүүхэд – 450  Авьяас чадварыг тодорхойлох судалгаа болон сурагчдын хэрэгцээний 



судалгааны үр дүн, хүүхэд 
нэг бүрийн хүсэл сонирхолд 
тулгуурлан дугуйлан 
секцийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлж, үр дүнтэй зохион 
байгуулах 

/давхардсан 
тоогоор/ 

Багш 
ажилтан – 23  

 

асуулга дээр үндэслэн 21 нэр төрлийн дугуйланд давхардсан тоогоор 
нийт 450 сурагч буюу нийт сурагчдын 84,6 хамрагдсан бөгөөд 
сонирхлынхоо дагуу суралцах явцдаа хүүхдүүд өөртөө оюун дүгнэлт 
хийх, багаар ажиллах, хамтран суралцах, ахмад үеэ хүндэтгэх, 
харилцааны цогц чадамжуудыг төлөвшүүлж,  ААШ – лах волейболын 
тэмцээнээс 4  багийн тамирчид 5 дугаар байр 2, 2 дугаар байр 1,  
Буяннэмэх тэмдэгтэн 1 сурагч, ААШ – лах 100 буудалт даамын 
тэмцээнээс гранфри цом, УАШ – лах тэмцээнд оролцсон 5 сурагч тус 
бүр даамын спортын 3 дугаар зэргийн болзлыг хангасан, ААШ – лах 
чөлөөт болон самбо бөхийн тэмцээнээс 3 алт, 2 мөнгө, 6 хүрэл, ААШ – 
лах жудо бөхийн тэмцээнээс  4 алт, 7 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртэж, 
багийн дүнгээр 2 дугаар байранд шалгарсан амжилтаар сум, 
сургуулийн бахархалаа арвижуулсан төдийгүй сургуулийн хүүхдийн 
хөгжил төлөвшил, хамгааллын үйлчилгээнд аймгийн мэргэжлийн 
хяналтын газраас хийсэн үнэлгээгээр  89,4 хувьтай, эцэг эхчүүдийн 
сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 88,3 хувь болон тус тус өссөн 
үзүүлэлтэйгээр үнэлэгдсэн. 2016 оны 5 дугаар сард болсон Яргуй 
наадамд гоцлол уртын дуу, найрал дуу, бүжгийн төрөлд дугуйлангийн 
суралцагчдаа бэлтгэн оролцуулж байсан бол энэ хичээлийн жилд 
яргуй наадамд уртын дуу, үндэсний хөгжмийн хамтлаг, трио болон 
хоор дуу, ардын бүжгийн хамтлаг болон гоцлол төрөлд хүүхдүүдээ 
амжилттай бэлтгэн оролцуулж, 2017.05.12 – ний өдөр эрдмийн 
баяртай хамтатган хүндэтгэлийн тоглолтыг хийж, 2017.05.24 өдөр 
багш сурагчдын амжилт бүтээлээр тайлан үзэсгэлэн зохион байгуулж, 
дугуйлан секцийн үйл ажиллагааныхаа үр дүнг тайлагналаа.  

Хоѐр. Хүүхэд хамгаалал, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

2.1 

Хүүхдийн эрх хамгааллын 
чиглэлээр үйлчилгээ 
үзүүлэхэд нэн шаардлагатай 
судалгаа мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх 

453  

Íèéãìèéí õàëàìæ äýìæëýã õýðýãòýé – 41, àð ãýðèéí õ¿÷èðõèéëýëòýé 
îð÷èíä àìüäàðäàã – 5, çàí òºëºâèéí ººð÷ëºëòòýé, àíõààðàõ ñóðàã÷ - 29, 
õàãàñ áà á¿òýí ºí÷èí – 14, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé – 1, ìîðü óíàà÷ - 27, 
эрсдлийн түвшин тодорхойлох судалгаа – 155, анхаарал татсан, 
эрсдэлд орж болзошгүй – 26, сурагчдын төлөвшил хүмүүжлийн 
ерөнхий судалгаа – 155  õ¿¿õäèéí ñóäàëãààã нэгтгэн гаргаж, 
мэдээллийн санг бүрдүүллээ.  

2.2 

Хүүхдийг болзошгүй 
эрсдлээс хамгаалах 
чиглэлээр эцэг эх, 
сургуулийн хамтын 
ажиллагааг сайжруулан, 
мэдээлэл солилцох байнгын 

240  

Хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр эцэг эхийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, байнгын 
харилцаатай ажиллах зорилгоор сургуулийн мэдээ сонины 2016.10 
сарын дугаар /3 багийн 210 өрхөд хүргэсэн/, сургуулийн үйл 
ажиллагааны ил тод байдлын самбар дээр сургуулийн удирдлагууд 
болон анги удирдсан багш нарын утасны дугааруудыг байршуулан 



утсыг ажиллуулах тогтмол мэдээлэл хүлээн авч хэвшсэн төдийгүй дотуур байрандаа 
суурин утастай болж /83199270/ эцэг эхчүүдтэй байнгын харилцаа 
холбоотой ажиллаж байна.  

2.3 

Сургууль болон дотуур 

байрын орчинд хүүхдэд 

учирч болзошгүй аливаа 

эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, хүүхэд 

хамгааллын бодлогоо 

шинэчлэн сайжруулах 

351  

Сóðàã÷äûí òºëºâøèë õ¿ì¿¿æèëä íºëººëºõ, àëèâàà ýðñäýëò íºõöëººñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ зорилгоор “Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье” “Хөдөлгөөнд соѐлтой оролцоцгооѐ” видео сургалт, “Цахим 
орчны аюулгүй хэрэглээ” сургалтын SKYTEL компаний сургагч багш 
нартай хамтран 1 – 9 ангийн  сурагчдын дунд зохион байгуулж, нийт 
эцэг эхчүүдийн хурлаар 84 эцэг эхэд “Хүүхдийн гэмт хэрэг ба хуулийн 
хариуцлага”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Цахим гадуурхал 
цаашаа” мэдээлэл, сургалтыг хийн, брошурыг тарааж, Цаашид гэр 
бүлийн орчинд хүүхэд хараа хяналтгүй байх, эцэг эхийн анхаарал 
болгоомжгүйгээс гэмт хэрэгт өртөх магадлалыг бууруулахаар 
зайлшгүй анхаарал хандуулах шаардлагатай хүүхдүүдийн 
зурагжуулсан судалгааны санг бүрдүүлж, цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 
хяналт ажиглалт хийн ажиллаж байна. Сургууль болон дотуур байрын 
орчинд хүүхдэд учирч болзошгүй аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор ОНХСангийн санхүүжилтээр /3 сая төгрөг/ 
2016.11 сард сургууль дотуур байрын гадна болон дотоод орчныг 
камержуулж, Сургууль дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого” – ын баримт 
бичгийг жишиг загвараар бэлтгэн, нийт сурагчдын болон багш нарын 
хуралдаанд оруулан батлаж, багш ажилтан нэг бүртэй хүүхэд 
хамгааллын ѐсзүйн гэрээг байгуулан, ѐс зүйн талонтой болгосон. 

2.4 

Нийгмийн ажлын үйлчилгээ 

шаардлагатай сурагчдад 

мэргэжлийн үйлчилгээ 

үзүүлэх чиглэлээр 

хамтарсан багаар ажиллах 

сүлжээг зохион байгуулах, 

ажил үүргийн уялдаа 

холбоог зохицуулах. 

24  

Сургууль завсардах магадлал бүхий 4, Морь унаач 4, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигчгүй 1, үл хайхрагдсан, архины 
хамааралтай болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй орчинд амьдардаг 5 
суралцагчийг эрсдлийн үнэлгээний судалгаа болон өрхөөр айлчлах 
явцдаа илрүүлж, 2016.11 сард сумын хамтарсан багтай хамтран 1 
хүүхдэд харгалзан дэмжигч тогтоолгон, анги удирдсан багш, эцэг эхтэй 
нь хамтран сургууль завсардах эрсдэл бүхий сурагчдыг эргэн хамт 
олонд нь нэгтгэх, цаашид суралцах идвэхийг дэмжих ажлыг зохион 
байгуулж, морь унаач 4 хүүхдийг өвөл болон хаврын цагаар морины 
ажил хийлгэлгүй, 3 хүүхдийг уралдаанд огт оролцуулаагүй. Мөн 
архины хамааралтай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй орчинд амьдардаг 5 
суралцагчид сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран, тогтмолжсон 
хяналтыг тавин ажиллаллаа. 

2.5 
Хүүхдийн эрх, хамгааллын 
болон Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

98  
2017.04 сард гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 
хүрээнд хэрхэн ажиллах, хуультай холбогдон гарсан журмуудыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургуулийн нийгмийн ажилтан 2 удаагийн 



тухай хуулийг сурталчилж 
ажиллах 

чадваржуулах сургалтанд хамрагдан, 2017.05.15 – нд  дэлхийн гэр 
бүлийн өдрийг угтан зохион байгуулсан “Гэр бүл – Хүүхэд бидний 
ирээдүй” хуулиа хэрэгжүүлье үйл ажиллагааг сумын хамтарсан багтай 
хамтран зохион байгуулж, оролцогчдод “Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар гарын авлага бэлтгэн 98 хүнд 
хүргэн сурталчилж ажиллалаа.  

Гурав. Төрийн байгууллага, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага болон эцэг, эхийн хамтын ажиллагааны талаар 

3.1 
Эцэг эхийн хишиг өдөр 
зохион байгуулагдлаа. 

76  

10 сарын 3 – нд сургалт хүмүүжлийн нэг өдрийг эцэг эхчүүдээр 
удирдуулан, сургуулийн дотоод үйл ажиллагаагаа сурталчилж, багш 
болсон эцэг эхчүүдтэй харилцан санал солилцох хэлэлцүүлгийг хийн, 
“Багшаа магтан дуулъя” сурагчдын концерт, цэнгүүний үйл ажиллагааг 
зохион байгууллаа.   

3.2 

“Хүүхдэд ээлтэй дотуур 
байр” аяны хүрээнд өөрийн 
болон бусад аймгийн дотуур 
байруудтай харилцан 
туршлага судлаж, хамтран 
ажиллах   

38  

Дотуур байрын багш, сургалтын менежер нар “Хүүхдэд ээлтэй дотуур 
байр” аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтанд хамрагдан, 
дотуур байрын багш Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын “Мөрөөдөл” 
сургуулийн дотуур байртай танилцаж, туршлага судлан, дотуур 
байрандаа шинэлэг санаануудыг хэрэгжүүлэн ажилласнаар хүүхдэд 
ээлтэй дотуур байрын гарааны үнэлгээгээр 59,8 байсан бол сүүлийн 
үнэлгээгээр 88,1 хувьтай болж ахицтай үнэлэгдлээ.  

3.3 

“Багш нэг бүрийн хөгжлөөс – 
Хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” 
төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэх  

162  

Герман улсын “Аction five” ТББ – ын санхүүжилтээр  “Хөгжлийн 
дэмнэл” ТББ-ын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Багшийн хөгжлөөс 
хүүхэд нэг бүрийн хөгжил” төсөлд 5 багш, 1 удирдлага, 91 сурагчдыг 
хамруулан ажилласнаар 5 багш өөрийн гэсэн хүүхэд хөгжүүлдэг 
аргазүйтэй болж, төсөлд хамрагдсан 5 багш явцын үнэлгээгээр эхний 
байруудад шалгарсан тул, ирэх хичээлийн жилд төсөл үргэлжлэн 
хэрэгжихээр боллоо.  



3.4 

Төрийн болон ТББ, Иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай 
хамтран суралцагчид болон 
багш ажилтан, эцэг эхчүүдэд 
чиглэсэн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах   

460  

 Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсрол төвийн багш 
Пүрэвжаргал, Өлзийт сумын Насан туршийн боловсрол төвийн 
багш Наранбаатар нар “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”, “Насан 
туршийн боловсрол” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, дадлага 
ажил хийлгэн, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 23 хүнийг 
хамруулан зохион байгууллаа. 

 Luck life эрүүл мэндийн сүлжээний ажилтан Шинэчулуун урилгаар 
хүрэлцэн ирж, багш ажилтнуудад эрүүл амьдрах арга ухааны 
сургалтыг зохион байгуулж, азын сугалаа явуулан 3 багш азтанаар 
шалгарч, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдээр шагнагдлаа. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн олон улсын өдрийг угтан, 
эцэг эх, багш ажилтнууд, сурагчдад “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийн тухай” хуулиар сургалт явуулан, гарын авлага хүргэж, 
сумын хэмжээний 2 – 16 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
судалгааг гарган, тэдгээр хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдээс хэрэгцээний 
судалгааг авч нэгтгэн, АББ – ын төвдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд зориулсан ном, оюун ухааны тоглоом зэргийг 
хандивлах аяныг дүгнэн тайланг БСГ – т хүргүүллээ.   

 Суварга багийн ИНХ – аар 80, Буянт багийн ИНХ – аар 60, Наран 
багийн мал тооллогын комиссоор 70 ширхэг “Сургуулийн мэдээ” 
сонины 1, 2 дугаар дугаарыг иргэдэд хүргэлээ. Тус сонинд эко 
аялал төслийн худалдан авах үйл ажиллагаа, аяллын хөтөч 
хүүхдийн сургалт, аяллын 3 маршрутын тэмдэглэл, сургуулийн 
багш сурагчдын гаргасан амжилт бүтээлийн талаарх 
мэдээллүүдийг багтаасан болно. 

 Сургуулийн нэрэмжит бүх хичээлийн олимпиадыг 1 – 9 дүгээр 
ангид зохион байгуулж, эхний 3 байр, хичээл бүрээр аварга ангийг 
шалгаруулж шагналаа. Буянт багийн мянгат малчин Б.Ганбаатар 
ивээн тэтгэж оролцлоо. 
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БАГШ, АЖИЛЛАГСДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ  ХАНГАХ, СУРАГЧДЫГ  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, 

ОНОШЛОГООНД ХАМРУУЛСАН БАЙДАЛ, ГАРСАН ҮР ДҮН 

2017.06.19. 

 

№ 
Зохион байгуулсан арга 

хэмжээний нэр төрөл 
Хамрагдсан багш, 
ажилтнуудын тоо 

Зарцуулсан 
санхүүжилт 

/мян.төг/ Гарсан үр дүн 

ЕБС Бусад 

Багш, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах талаар авсан арга хэмжээний нэр төрөл 

1.  
Улс, аймгийн хэмжээнд амжилт 
гаргасан багш, ажилчдад ур 
чадварын нэмэгдэл олгосон.                                                                          

11 1.210.000  

Бүс, аймаг, улсын хэмжээнд арга туршлагаа түгээн 

дэлгэрүүлсэн багш нар 2015 -2016 оны хичээлийн 

жилд 64.2  хувьтай байсан бол 2016-2017 оны 

хичээлийн жилд 76,2 хувьд хүрч 12 хувиар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

2.  
Багш ажилтнуудад түлээ нүүрсний 
хөнгөлөлт үзүүлэв 

34 408.000  

Багш ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрт тусгасны дагуу түлээ нүүрс, нормын хувцас 
болон сүүгээр ханган, мэргэжил мэдлэгээ 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 1.560.000 төгрөгийг 
зарцуулсан байна. 

3.  Галч нарт нормын сүү олголоо.  6 120.000  

4.  
Багш ажилтнуудыг мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтанд 
хамруулан ажиллалаа. 

15 812.000  

5.  
Тогооч үйлчлэгч нарт ажлын 
хувцас олголоо. 

5 220.000  

Шагнал урамшилд хамрагдсан багш, ажилтнуудын тоо 

1 Аймгийн тэргүүний ажилтан 1 50000  
Багш, ажилчдын ажлын чанар үр өгөөж  нэмэгдэж  
бүтээлтэй багш нар 76,2 хувьд хүрлээ. 

2 Үйлдвэр ХАА-н тэргүүний ажилтан 1 100000  

3 Сумын засаг даргын жуух 3  30000 

Зэрэг дэвийн нэмэгдэл авсан багш, ажилтнуудын тоо 

1 Заах аргач зэрэг 2 102000  Мэргэжлийн зэрэгтэй багш нар 71,4 хувьд хүрлээ. 

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга авсан эсэх 



1 
Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ – 3 

удаа 
34   

Сургуулийн ерөнхий үйл ажиллагаа болон сургалтын 
чанарыг ахиулах, багш ажилтнуудын нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөлт, шаардлагатай 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчин бүрдүүлэх зэрэгт 
багш ажилтнуудын саналыг тусган ажилласан.  

2 
Сургалтын орчны судалгаа – 1 

удаа 
34   

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

1 
Хөх умай хүзүүний урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг /1 удаа/ 
9   

Багш ажилтнуудыг товлосон үзлэг шинжилгээнд 
тогтмол хамруулж хэвшсэн төдийгүй, энэ хичээлийн 
жилд халдвартай болонөндөр тархалттай, улирлын 
чанартай өвчлөл бүртгэгдээгүй.  

2 
Элэгний B, C вирусын үзлэг, 

шинжилгээ /3 удаа/  
20   

3 
Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг /1 удаа/ 
20   

 
 
 
 
 

СУРАГЧДЫГ  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ОНОШЛОГООНД ХАМРУУЛСАН БАЙДАЛ, ГАРСАН ҮР ДҮН 

Эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон нарийн мэргэжлийн 
эмч нарын үзлэгээр илэрсэн суурь өвчтэй хүүхдийн тоо 

Үзлэгийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, 
эрүүлжүүлэлтийн  чанар, үр дүн 

Давтамж 

Хамрагдагчд
ын тоо 

/давхардсан 
тоогоор/ 

Хараа Дотор Тулгуур Сонсгол Шүд 
Бусад 

/БЗХӨ гм/ 

Охидын үзлэг /2 
удаа/ 

52       
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд 

болон вакцинжуулалтанд хамруулж 

эмчлүүлснээр шүдний өвчлөлтэй сурагчдын 

тоо 23,9 хувиар буурч, Дотор эрхтэн, харшлын 

шинж тэмдэг илэрдэг сурагчдын биеийн 

байдал сайжирсан. Мөн охид хөвгүүдийн 

үзлэгийг тогтмолжуулснаар   хувийн ариун  

цэвэр, биеэ зөв авч явах, эмчийн үзлэг 

зөвлөгөөг биелүүлэхэд анхаарах хандлага 

нэмэгдэн, БЗХӨ болон болзошгүй эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэлтэй 

болсон.   

Хөвгүүдийн үзлэг 
/2 удаа/ 

64      Фимоз – 3  

Урьдчилан 
сэргийлэх нэгдсэн 

үзлэг /2 удаа  
316 2 2 1    

Биеийн жин, 
өндрийн хяналт 
үзлэг /4 удаа/ 

392       

Сахуу  татрангийн 
1 тун вакцины 

үзлэг, тарилга /1 
удаа/ 

25       

Улаан бурхан, 
улаан нүдийн 

3       



вакцины үзлэг, 
тарилга /1 удаа  

Шүд, амны 
хөндийн эрүүл 

мэндийн үзлэг /1 
удаа/ 

158     46  
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№ 

Багш,  ажилтнуудын 
хариуцлага, ѐс зүйг 
дээшлүүлэх талаар 
зохион байгуулсан 

сургалт,  арга хэмжээ нэр  

Оролцогчдын 
тоо 

Багш ажилтнуудын ажил, үүрэг, 
харилцаа, хандлагын талаар 

байгууллага, иргэдээс гаргасан 
санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын 

тоо 

Шийвэрлэлтийн 
хувь 

Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын 
мөрөөр авсан арга хэмжээ, гарсан 

үр дүн  

Санал Хүсэлт Гомдол Өргөдөл 

1 

Иргэд эцэг эхээс 
боловсролын сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 
авлаа 

120 3  1  100 

Түүх газарзүйн багш Б.Тунгалаг, 
биеийн тамирын багш Б.Батсайхан 
нартай холбоотой хүүхэд 
ялгаварлаж харьцсан тухай гомдол  
ирснийг дээрх багш нараа багш 
нарын хурлаар авч хэлэлцэн 
сануулах арга хэмжээг авч 
хугацаатай ажиглалт хийн  
сургуулийн нийгмийн ажилтан 
зөвлөж ажилласнаар  зөрчил 

арилсан.  Багш ажилтнуудын ѐс 
зүй, сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 
91.1 хувьд хүрч өмнөх 
жилийнхээс 4 хувиар өссөн 
байна.  

2 
Ёс зүй, зан харилцааны 

сургалт 
20     

2017 оны 1дүгээр сарын 13-15нд Эрдэнэдалай суманд 
БХАН-ээс зохион байгуулсан “Багшийн ѐс зүй, зан 
харилцаа” сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд багш нараа 
болон сургуулийн удирдлагуудаа хамрууллаа. 
Гарсан  үр дүн:  Багш, удиргдлагууд хүүхдийг яавал аз 
жаргалтай сургах боломжоор хангахуу, зан чанар ѐс 
зүйн сургалтын элементүүд, харилцааны зөв соѐлтой 
чанаруудыг эзэмшсэн. 

3 

Ахмад багш нар болон 
бусад байгууллага 

хүмүүстэй хамтарсан 
сургалт зохион байгуулах 

158     

Хүүхдийн эрх хамгааллын болон гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, хүүхдийн 
цахим орчны хэрэглээ, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг 
арга барилын болон ѐсзүй харилцаа хандлагын 
сургалтуудыг ахмад багш БТА Ш.Бямбаа, Skytel 



компани,  ДЗОУБ – тай хамтран зохион байгуулж  
нийт сурагчдын 71,8, багш ажилтнуудыг 100, эцэг 
эхчүүдийн 44,6 хувийг хамруулан ажилласнаар 

4 
“Та хүмүүсийн сайн 

сайхны төлөө юу хийж 
чадах вэ” хэлэлцүүлэг 

60     

Сургалтаас сурсан зүйлээрээ эцэг 
эхчүүд,байгуулагынхаа ажилтнуудыг хамруулан 
сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлгээс “Эерэг зан чанарын илрэл”-үүдийг хүн 
бүр мэдэж авсан. 

5 

“Тушаах үгийг орхиж 

 УРАМШУУЛЪЯ 

 ТАЛАРХЪЯ 

 ЗАЛРУУЪЯ” аяныг 
өрнүүллээ. 

156 хүүхэд, 
34 багш 

ажилттан 
    

Ангидаа хүүхэд бүр бие биенээ урамшуулах, 
талархах,  бие биенийхээ гаргасан алдааг  засч 
залруулах тогтсон үг хэллэгтэй болж эвсэг хамт олон 
бүрдэх, багш, ажилтнууд ч харилцан бие биедээ 
талархаж  урамшуулах бусдынхаа гаргасан алдааг 
залруулж уучилснаар үл ойлголцол арилсан. 

6 

“Удирдан манлайлах 
арга барил, манлайллын 

ѐс зүйг дэмжиж 
хөгжүүлэх арга зам” 

сургалт 

1     

2017 оны 4 дүгээр сарын 12-13ны өдрүүдэд  Дундговь 
аймгийн нийгмийн салбарын удирдах ажилтнуудын 
сургалтанд сургуулийн захирал хамрагдсанаар 
удирдлагын үйл явц дахь ѐс зүй,сэтгэл зүй, нийгмийн 
салбарын байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго 
боловсруулах арга зүйг эзэмшиж авлаа. 

7 

Áàãø àæèëëàãñàäòàé 
¸ñ ç¿éí ãýðýý áайгуулж  

хүн бүрийг ѐс зүйн 
талонтой болголоо. 

34     

Хүн бүр ѐс зүйн хэм хэмжээг сахин ажилладаг болсон. 

*Ёс зүйн зөрчил арилсан. 

*Ажлын хариуцлага сайжирсан. 

*Удирдах, удирдуулах ѐсны хэрэгжилт сайжирсан. 

*Шалтгаангүй ажил таслалт зогссон. 

*Сургууль, багш нарт хандах эцэг эх, сурагчдын 
хандлага сайжирсан. 2016 – 2017 оны хичээлийн 
жилийн эхэнд багш ажилтнуудтай ерөнхий ѐс 
зүйн болон хүүхэд хамгааллын ѐсзүйн гэрээг 
байгуулж  хагас ба бүтэн жилээр дүгнэн ажлын 
хариуцлага сахилга алдсан багш ажилчидтай 
тухай бүр нь хариуцлага тооцон ажилласнаар 
нийт багш ажилчдын ѐс зүй сахилга хариуцлагын 
жилийн үнэлгээ 91.1 хувьтай гарч өмнөх оноос 4 



хувиар өссөн. Улирал бүр багш удирдлагуудын ѐс 
зүй харилцааны илэрцийг тодорхойлох зорилгоор 
багш ажилчид эцэг эхээс сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авч сургуулийн нийгмийн ажилтан дүнг 
нэгтгэн ил тод байдлын самбарт тавин мэдээлдэг 
болсноор аливаа зөрчил арилсан. Ажлын сахилга 
хариуцлага алдсан тохиолдолд шат дараалсан 
ямар ямар арга хэмжээ авах тухай эрх зүйн актыг 
дотоод журамдаа хамт олноороо хэлэлцэн 
тусгалаа. Багш ажиллагсдын мөрдөх 
боловсролын үйлчилгээний  стандартыг 
боловсруулан гаргаж, ѐсзүйн талонтой болголоо. 

  
  

 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

 
Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 

                                /Албан тушаал/                                 /гарын үсэг/                              / нэр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХҮҮХДИЙН СУРЧ ХӨГЖИХ, БАГШ АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛЛАХ  ОРЧИН НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР  
ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН 

2017.06.19. 

№ 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

нэр 

Хөрөнгө оруулалтын 

чиглэл, агуулга 

Санхүүжилтын эх үүсвэр 

/мян.төг/ Төслийн үр дүнг 

хүртэгсэд 
Гарсан үр дүн 

Яам 
ОНХС 

/аймаг/ 

ОНХС 

/сум/ 
Төсөл Хандив 

1. 

“Эко аялал – 

Орон нутаг 

судлал” төсөл  

Орон нутгийнхаа түүх, 

соѐл, үнэт өв, 

дурсгалт газруудын 

мэдээлэл бүхий сан 

бүрдүүлж, түүнтэй 

танилцах боломжийг 

сурагчдад олгох, 

өөрийн орон 

нутгаараа бахархах 

сэтгэлгээг хүүхэд бүрт 

төлөвшүүлж, орон 

нутгаа танилцуулах 

чадамж бүхий “Хөтөч 

хүүхдүүд” – ийг 

бэлтгэх зорилго бүхий 

төсөл  

  - 
3.960.

000 
- 

Багш ажилтан – 

34 

Хүүхэд – 155 

Эцэг эх – 310  

Бусад – 53  

 Сургуулийн мэдээ сониныг 
14 хоног тутам эрхлэн 
гаргаж, нийт эцэг эхчүүд, 
ангиудад тогтмол хүргэж 
хэвшсэн.  

 Аяллын 3 маршрутын 
дагуу сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнтэй болсон. 

 Төслийн тогтворт байдлыг 
ханган, цаашид 
үргэлжлүүлэхэд 
шаардагдах “эко аялал” 
мэдээллийн самбар, 
техник хэрэглэгдэхүүнээр 
хангагдсан.  

 Орон нутгаа танилцуулах 
чадамж бүхий “Аяллын 
хөтөч” – өөр бэлтгэгдсэн 
нийт хүүхдийн тоо 42 буюу 
27 хувьд хүрч, сургуулийн 
нийт сурагчдад болон эцэг 
эхчүүдэд аяллын 3 
маршрутыг дэлгэрэнгүй 
танилцуулан, төслийн үйл 
ажиллагаагаа 
сурталчилсан.  

 Төслийн хаалт болгон 
хүүхдүүдийн аяллын 
тэмдэглэл ном, CD – г 
хэвлэн олны хүртээл 
болгохоор эмхэтгэл нь 
бүрэн хийгдэж, хэвлэлтэнд 



өглөө. 
Эцэг, эх , сургуулийн хамтын 

ажиллагаа сайжирсан. 

2. 

Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур байр 

хөтөлбөр  

“Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур байр ” аяны 

хүрээнд  сурагчдын 

тав тухтай амьдрах, 

сурч хөгжих, оролцох 

2 дахь гэр болсон 

орчин нөхцлийг 

бүрдүүлэх төсөл   

    
3.166.

000 

Дотуур байрын 

сурагч – 30  

Эцэг эх – 60  

Багш ажилтан – 

10  

2016-2017 оны хичээлийн 

жилд дотуур байранд 

амьдарч буй сурагчдын тав 

тухтай, эрүүл ,аюулгүй орчин 

нөхцлийг бий болгохын тулд 

малчид, эцэг эх, төрийн албан 

хаагчдын тусламжтайгаар 

3,116,000 төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтуудыг  хийж 

тохижууллаа. Үүнд: Бүх 

тасгууд болон өрөөнүүдээ 

хулдаасалж,хогийн сав,хөшиг 

тогтоогч, булангийн тавиур, 

толь, ширээний бүтээлэг, 

өдрийн гэрэлтэй болголоо.  

Мөн уншлагын танхим болон 

тоглоомын өрөө, халуун ус, 

эцэг эхтэй хамт байх   

өрөөнүүдийг  бүрэн 

тохижуулж сурагчдын тав 

тухтай, аюулгүй амьдрах 

орчин  бий болсон. Гарааны 

үнэлгээгээр  59.8 хувьтай 

үнэлэгдэж байсан бол 

барианы үнэлгээгээр 88.1 

хувьтай үнэлэгдлээ. 

3. 
“Steam” 

тоглоом   

Математик сэтгэлгээ, 

зохион бүтээх ур 

чадварыг хөгжүүлэх  

3.865.

400 
    

Багш ажилтан – 

34 

Хүүхэд – 155 

Эцэг эх – 310  

Бусад – 53 

Оюун ухааны хөгжил, зохион 

бүтээх ур чадварыг дэмжих 

зорилго бүхий багц 

тоглоомуудыг бага ангийн 

сургалтын үйл ажиллагаанд 

ашиглаж байна.  



4. 
Камержуулах 

төсөл  

Сургууль дотуур 

байрын орчин 

нөхцөлд болзошгүй 

эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх, хүүхдэд 

ээлтэй орчин нөхцөл 

бүрдүүлэх  

  
3.000.

000 
   

ОНХСангийн санхүүжилтээр 

3.000.000 сая төгрөгийн өртөг 

бүхий сургууль дотуур байрын 

гадна болон дотоод орчныг 

хянах камерыг “Шувуутай – 

Оргил” ХХК гүйцэтгэн, 2016 

оны 11 сард хүлээлгэн 

өгснөөр болзошгүй эрсдэл, 

хэрэг зөрчил гарахаас 

урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 

боломж бүрдсэн.  

5. 
Ухаалаг 

самбар   

Сургалтын үйл 

ажиллагааг үр дүнтэй 

болгох, багшийн үйл 

ажиллагааг 

хялбаршуулах 

6.941.

982,3 
    

Суралцагч – 155  

Багш ажилтан – 

34  

2016 оны 12 дугаар сард 

БСШУСЯамны санхүүжилтээр 

touch – той ухаалаг самбарын 

иж бүрдлийг хүлээн авч, 

сургалтын үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж байна.  

7 
Шинэ зууны 

боловсрол 

Өндөр хурдны 

интернэтэд холбох  

11.217

.180 
    

Суралцагч – 155  

Багш ажилтан – 

34 

Сургуулийн нийт анги 

танхимуудыг өндөр хурдны 

интернэтэд холбон, сургалтын 

үйл ажиллагаагаа дэвшилтэт 

технологийг ашиглан зохион 

байгуулах боломжийг 

бүрдүүллээ.  

Нийт дүн 32.150.532,3 

 
Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 

   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 
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УЛС, АЙМАГ, СУМ, СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЛОН НИЙТЭД ТУРШЛАГА БОЛОХУЙЦ  
 ШИНЭЭР САНААЧЛАН ХИЙСЭН ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛЧ, ҮР ДҮНД ХҮРСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

                                                                                                                                                                                               

2017.06.19. 

№ 

Санаачлан 

хэрэгжүүлсэн бүтээлч 

ажлын нэр 

Санаачлагч

ийн нэр 
Агуулга, чиглэл 

Санхүүжилт 

/мян.төг// 

Түгээн 

дэлгэрүүлсэн 

байршил 

Гарсан үр дүн, туршлага 

1.  

Германы “Actoin five”“ 

ТББ-ын санхүүжилтээр 

хэрэгжиж буй Багшийн 

хөгжлөөс хүүхэд нэг 

бүрийн хөгжил” төсөл 

Төслийн 

багийнхан  

Германы “Actoin five”“ ТББ-ын 

санхүүжилтээр хэрэгжиж буй 

Багшийн хөгжлөөс хүүхэд нэг 

бүрийн хөгжил” төслийн нээлт 

хийгдэж, төсөлд хамрагдаж 

буй Хүмүүнлэг сургууль, 

Цагаандэлгэр, Дэрэн, 

Гурвансайхан, Луус сумдын 

багш, сургалтын менежерүүд 

сургалтанд хамрагдан, хамтын 

гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

Сургууль бүрээс 1-5дахь 

жилдээ ажиллаж буй 5 багш, 

нэг сургалтын менежерийг 

сонгон авч жилийн гэрээ 

байгуулан төслийн багийнхан 

багшийн хичээлд суун анализ 

хийн зөвлөгөө өгөх, сурган 

хүмүүжүүлэх судалгаа 

шинжилгээний ажил хамтран 

хийх, хичээлийн арга туршиж 

багш бүр брэнд аргатай болох 

багш нар сурагчдынхаа сурах 

арга барилд анализ хийх, 

бусад 5 сургуулийн багш, 

менежерүүд харилцан 

тууршлагаа солилцох 

хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зэрэг 

зорилготой. 

Санхүүжилтийг 

төслийн багаас 

хариуцна. 

Луус, 

Сайнцагаан 

сумын 

хүмүүнлэг 

,Цагаандэлгэр

,Гурвансайхан 

Дэрэн зэрэг 

сумдын 

сургуулиуд 

Багш бүр өөрийн гэсэн 

брэнд арга зүйтэй болсон. 

Багш сурагчдын хөгжилд 

ахиц дэвшил гарсан. 

Бүтээлээ Бүс, аймаг, улсын 

хэмжээнд түгээн 

дэлгэрүүлсэн багшийн эзлэх 

хувь 2015 -2016 оны 

хичээлийн жилд 64.2  

хувьтай байсан бол 2016-

2017 оны хичээлийн жилд 

76,2 хувь болж өслөө.  

“Сургуулийн арга туршлагын 

сан”-д 10 багшийн арга зүй 

бүртгэгдэж бүтээлтэй 

багшийн тоо  71,4 хувьд 

хүрлээ. 



2.  
Эко аялал- орон нутаг 

судлал 

БСШУСЯ, 

Дэлхийн 

банк 

Орон нутгийнхаа түүх, соѐл, 

үнэт өв, дурсгалт газруудын 

мэдээлэл бүхий сан бүрдүүлж, 

түүнтэй танилцах боломжийг 

сурагчдад олгох, өөрийн орон 

нутгаараа бахархах сэтгэлгээг 

хүүхэд бүрт төлөвшүүлж, орон 

нутгаа танилцуулах чадамж 

бүхий “Хөтөч хүүхдүүд” – ийг 

бэлтгэх зорилго бүхий төсөл 

3.960.000 Луус сум 

 Сургуулийн мэдээ 
сониныг 14 хоног тутам 
эрхлэн гаргаж, нийт эцэг 
эхчүүд, ангиудад тогтмол 
хүргэж хэвшсэн.  

 Аяллын 3 маршрутын 
дагуу сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнтэй 
болсон. 

 Төслийн тогтворт 
байдлыг ханган, цаашид 
үргэлжлүүлэхэд 
шаардагдах “эко аялал” 
мэдээллийн самбар, 
техник 
хэрэглэгдэхүүнээр 
хангагдсан.  

 Орон нутгаа танилцуулах 
чадамж бүхий “Аяллын 
хөтөч” – өөр бэлтгэгдсэн 
нийт хүүхдийн тоо 42 
буюу 27 хувьд хүрч, 
сургуулийн нийт 
сурагчдад болон эцэг 
эхчүүдэд аяллын 3 
маршрутыг дэлгэрэнгүй 
танилцуулан, төслийн 
үйл ажиллагаагаа 
сурталчилсан.  

 Төслийн хаалт болгон 
хүүхдүүдийн аяллын 
тэмдэглэл ном, CD – г 
хэвлэн олны хүртээл 
болгохоор эмхэтгэл нь 
бүрэн хийгдэж, 
хэвлэлтэнд өглөө. 

Эцэг, эх , сургуулийн хамтын 

ажиллагаа сайжирсан. 



3.  “ Камер “ төсөл 
Луус 9 

жилийн 

сургууль 

Сургууль дотуур байрыг 

камержуулах төслийг ОНХС – 

ийн санхүүжилтээр “Шувуутай 

Оргил” ХХК гүйцэтгэн, нийт 10 

камер суурьлуулан 

ашиглалтанд хүлээлгэж өглөө. 

3.000.000 
Луус 9 жилийн 

сургууль 

ОНХСангийн санхүүжилтээр 

3.000.000 сая төгрөгийн 

өртөг бүхий сургууль дотуур 

байрын гадна болон дотоод 

орчныг хянах камерыг 

“Шувуутай – Оргил” ХХК 

гүйцэтгэн, 2016 оны 11 сард 

хүлээлгэн өгснөөр 

болзошгүй эрсдэл, хэрэг 

зөрчил гарахаас урьдчилан 

сэргийлэх нөхцөл боломж 

бүрдсэн. 

4.  

“Насан туршийн 

боловсрол” сургалт 

зохион байгууллаа. 

Насан 

туршийн 

боловсрол

ын багш  

Дундговь аймгийн Насан 

туршийн боловсрол төвийн 

багш Пүрэвжаргал, Өлзийт 

сумын Насан туршийн 

боловсрол төвийн багш 

Наранбаатар нар “Тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол”, “Насан 

туршийн боловсрол” сэдвээр 

сургалт зохион байгуулж, 

дадлага ажил хийлгэн, төрийн 

албан хаагчдын төлөөлөл 23 

хүнийг хамруулан зохион 

байгууллаа. 

50000 
Луус 9 жилийн 

сургууль 

Насан туршдаа боловсрохуй 

гэж юу болох, тогтворотой 

хөгжлийн боловсролын 

онцлог үр дүнгийн талаар 

төрийн албан хаагчид, 

иргэд, нэгдсэн ойлголттой 

боллоо. 

5.  

Сургуулийн сонин 

гаргаж иргэдэд 

хүргэлээ. 

Сургуулийн 

нийгмийн 

ажилтан,  

1-5 ангийн 

сурагчид, 

анги 

удирдсан 

багш нар. 

Суварга багийн ИНХ – аар 60, 

Буянт багийн ИНХ – аар 50, 

Наран багийн мал тооллогын 

комиссоор 30 ширхэг 

“Сургуулийн мэдээ” сонины 5 

дугаарыг иргэдэд хүргэлээ. 

Тус сонинд эко аялал төслийн 

худалдан авах үйл ажиллагаа, 

аяллын хөтөч хүүхдийн 

сургалт, аяллын 3 маршрутын 

тэмдэглэл, сургуулийн багш 

300.000 Луус сум  

Сум орон нутаг болон эцэг 

эхчүүдэд төслийн үйл 

ажиллагааг ил тод байдлаар 

сурталчилах боломж 

бүрдсэн. 



сурагчдын гаргасан амжилт 

бүтээлийн талаарх 

мэдээллүүдийг багтаасан 

болно 

6.  

“Багшийн ѐс зүй, 

хандлага” сургалтанд 

хамрагдлаа. 

Луус 9 

жилийн 

сургууль 

1 сарын 13 – 14 хооронд 

Эрдэнэдалай суманд 

“Боловсролын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгээс 

зохион байгуулсан багшлах 

аргазүй, ѐсзүйн сургалтанд 

баруун бүсийн сумдын 

сургуулиудын багш, 

удирдлагуудын хамт нийт 20 

багш ажилтнууд хамрагдлаа.   

171000 

Баруун 

бүсийн 

сургуулиуд 

БХАН-ээс зохион байгуулсан 

сургалтанд нийт 20 багш 

ажилтнуудаа хамруулснаар  

тэдний арга барил, ѐс 

зүй,хандлагад өөрчлөлт 

гарч багш ажилтнуудын ѐс 

зүй хандлагын үнэлгээ 91,1 

хувьтай үнэлэгдлээ. 

7.  
Хүүхдэд ээлтэй дотуур 

байр төсөл 

Луус 9 

жилийн 

сургууль 

Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр ” 

аяны хүрээнд  сурагчдын тав 

тухтай амьдрах, сурч хөгжих, 

оролцох 2 дахь гэр болсон 

орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 

төсөл   

3.166.000 

Луус 9 жилийн 

сургуулийн 

дотуур байр 

2016-2017 оны хичээлийн 

жилд дотуур байранд 

амьдарч буй сурагчдын тав 

тухтай, эрүүл ,аюулгүй 

орчин нөхцлийг бий 

болгохын тулд малчид, эцэг 

эх, төрийн албан хаагчдын 

тусламжтайгаар 3,116,000 

төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтуудыг  хийж 

тохижууллаа. Үүнд: Бүх 

тасгууд болон өрөөнүүдээ 

хулдаасалж,хогийн 

сав,хөшиг тогтоогч, 

булангийн тавиур, толь, 

ширээний бүтээлэг, өдрийн 

гэрэлтэй болголоо.  Мөн 

уншлагын танхим болон 

тоглоомын өрөө, халуун ус, 

эцэг эхтэй хамт байх   

өрөөнүүдийг  бүрэн 

тохижуулж сурагчдын тав 



тухтай, аюулгүй амьдрах 

орчин  бий болсон. Гарааны 

үнэлгээгээр  59.8 хувьтай 

үнэлэгдэж байсан бол 

барианы үнэлгээгээр 88.1 

хувьтай үнэлэгдлээ. 

8.  

Сургуулийн 

захиргааны нэрэмжит 

олимпиадыг зохион 

байгуулав. 

Сургуулийн 

захиргаа. 

Сургуулийн нэрэмжит бүх 

хичээлийн олимпиадыг 1 – 9 

дүгээр ангид зохион байгуулж, 

эхний 3 байр, хичээл бүрээр 

аварга ангийг шалгаруулж 

шагналаа. Буянт багийн 

мянгат малчин Б.Ганбаатар 

ивээн тэтгэж оролцлоо. 

300000 
Луус 9 жилийн 

сургууль 

Сурагчдын сурлагын чанарт 

ахиц гарч идэвх оролцоо 

сайжирсан. 

9.  
Өмч хамгаалах зөвлөл 

байгуулагдлаа. 
Сургуулийн 

захиргаа 

Сургуулийн захирлын 

тушаалаар өмч хамгаалах 

зөвлөлийг 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, 

байгууллагын өмч хөрөнгийг 

нэр төрлөөр нь эзэнжүүллээ. 

150000 
Луус 9 жилийн 

сургууль 

Сургуулийн өмчийн 

хадгалалт хамгаалалт, 

ашиглалт сайжирч эзэнтэй 

болж бүх өмч хөрөнгөө 

фотожуулж коджууллаа. 

10.  

2016 – 2017 оны 

хичээлийн жилийн 

тайлангаа эцэг 

эхчүүддээ 

тайлагналаа. 

Сургуулийн 

захиргаа 

2016 – 2017 оны хичээлийн 

жилд хичээллэсэн хятад 

хэлний дугуйлангийн сурагчид 

тайлант хичээлээ эцэг эх, 

багш нартаа тайлагналаа 

 
Луус 9 жилийн 

сургууль 

Сургуульд хандах эцэг 

эхийн хандлага сайжирч 

багш сурагчид амжилт 

бүтээлээ дүгнэж 

харьцуулалт дүгнэлт хийлээ. 

11.  

Бусдад туршлага 

болохуйц ажлууд ба 

боловсруулан гаргасан 

журмуудаа цахим 

хуудсаар бусдад түгээх 

Сургуулийн 

захиргаа 

Өөрсдийн ажлын болон төсөв 

санхүү, ажилтан шалгаруулж 

авах журам, дотоод журам 

зэргээ dundgovi.gov.mn, 

shilendans.gov.mn, khural.mn 

зэрэг сайтууд болон блог 

хаягтаа Луус 9 жилийн 

сургууль байршуулан ил тод 

байдлаа ханган ажиллаж 

байна. 

  

Өөрийн үйл ажиллгааны 

болон төсөв санхүүгийн ил 

тод байдал хангагдсан. 



“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ДОТУУР БАЙР ” зорилтын  хүрээнд хийгдсэн ажил, хэрэгжилт,гарсан үр дүн 

/ 2016-2017 оны хичээлийн жил / 

 2017.06.19 

№ 
Дэвшүүлсэн 

зорилтууд  
Шалгуур үзүүлэлт  

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
Хэрэгжилт, гарсан үр дүн 

1.  

Эрүүл мэнд 

болон түүний 

талаар зөвлөгөө 

өгч, урьдчилан 

сэргийлэх 

 Улирлын онцлогоос 

шалтгаалсан болоод халдварт 

болон халдварт бус өвчлөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

сургалтуудыг зохион байгуулж, 

тогтмолжуулах  

 Эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд сурагчдыг тогтмол 
хамруулж, түүний мөрөөр 
ажиллах  

 Өвөл, хаврын улиралд 
сурагчдыг витаминжуулалтын 
аянд хамруулах 

Витаминжуулалт 

болон эмийн 

санд нийт 50.000 

төгрөг 

зарцуулав. 

Дотуур байрын сурагчдад сургуулийн эмч хувиарын 

дагуу  сургалтыг тогтмол явуулж витаминжуулж, орой 

унтахаас нь өмнө сурагчдын хоолой амыг нь содатай 

давстай усаар зайлуулж хэвшсэн. Ингэснээр хүйтний 

улиралд томуу томуу төст өвчнөөс урьчилан сэргийлэх 

боломж бүрдсэн. Мөн амьсгалын замын халдварт 

өвчин, салхин цэцэг, улаан бурхан, гар хөл амны өвчин 

зэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтуудыг 

явууллаа. Эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамрагдаж 

шүдний хорхойтой 7 сурагч, гэдэсний цагаан хорхойтой 

3 сурагчдад зохих хэмжээний эмчилгээг хийсэн. 

2.  

“Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур байр”- ын 

орчин нөхцлийг 

сайжруулах 

 Сурагчдын амрах, тоглох, 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, халуун 
усанд орох, эцэг эхтэй уулзах, 
хооллох өрөөг тохижуулж, ая 
тухтай орчин бүрдүүлэх 

 Өрөө тасалгааны гэрэлтүүлгийг 
сайжруулж, дулаан хэмжигч, 
дотуур байрын орчныг хянах 
камерын системтэй болох 

 Сурагчдыг эцэг эхчүүдтэйгээ 
тогтмол холбоо барих 
боломжоор хангах 

“Хүүхэд ээлтэй 

дотуур байр”-ны 

орчинг 

тохижуулахад  

нийт 3.866.000 

төгрөг 

хандиваар 

цуглуулж 

зарцуулав. 

 

Сурагчдын ар 

гэрийхэнтэй 

холбоо барих 

суурин Жи 

мобайлын утас 

85000 төгрөг 

Дотуур байрын  багшийг  2017 оны  03.27-04.01-ний 

хооронд  Улаанбаатар хотноо 1 дэх жилдээ ажиллаж 

буй багшийн үндсэн сургалт, Дундговь аймагт зохион 

байгуулагдсан хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийн 

сургалтуудад тус тус хамруулж,   Өмнөговь аймгийн  

Цогтцөций сумын “Мөрөөдөл сургууль” – ийн болон Төв 

аймгийн Лүн сумын дотуур байруудаас туршлага судлан 

дотуур байрандаа малчид, эцэг эх, төрийн албан 

хаагчдын тусламжтайгаар 3,116,000 төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтуудыг  хийж, тасгууд, уншлагын танхим болон 

тоглоомын өрөө, халуун ус, эцэг эхтэй уулзах уулзалт, 

амралтын өрөөг бүрэн тохижуулж, эцэг эхчүүтэй холбоо 

барих суурин жи-мобайлын утастай болсноор “Хүүхдэд 

ээлтэй дотуур байр ” аяны гарааны үнэлгээ 59,8% -тай 

үнэлэгдэж  байсан бол барианы  үнэлгээгээр 88.1%  

болж   үнэлэгдсэн.   



3.  

Улирал бүр 

сурагчдын сэтгэл 

ханамжийн 

судалгааг авч, 

түүний мөрөөр 

ажиллах  

 Сэтгэлзүйн болон материаллаг  
орчны бүрдэлт, хооллолт, 
харилцаа хандлага, хүсэл 
сонирхлыг тодорхойлох, сэтгэл 
ханамжийн судалгааг авч, 
түүний мөрөөр ажиллах  

 

Сурагчдаас :  

 Хоолны чанар, хүртээмж 

 Үе тэнгийн дарамт шахалт, харилцаа  

 Тасгуудын тохижилт, дотуур байрын орчин  

 Байрын багш ажилтнуудын ѐс зүй, харилцаа 

хандлага гэсэн 4 чиглэлээр улирал бүр сэтгэл 

ханамжийн үнэлгээ судалгааг авч хэвшсэн 

төдийгүй 1 болон 3 дахь өдрүүдэд анги удирдсан 

багш, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, эмч 

нартай хамтран сургалт мэдээлэл, зөвлөгөөг өгч 

ажиллалаа.  

Судалгааны дүнг улирал бүрээр харьцуулалт хийхэд :  

 Хоолны чанар хүртээмж сайн – 100 % 

 Үе тэнгийн дарамт шахалт байдаггүй  – 91 % 

 Дотуур байрын орчинд сэтгэл ханамжтай – 100 % 

 Багш ажилтнуудын ѐс зүй харилцаа хандлага сайн 

– 91,1% тай үнэлэгдсэн байна.  

4.  

Сурагчдын нас 

сэтгэлзүйн 

онцлогт 

тохирсон идэвхи 

оролцоо, 

харилцаа 

хандлагыг 

сайжруулах 

сургалт, тэмцээн 

уралдааныг 

зохион байгуулж 

тогтмолжуулах 

 Бага, дунд ангийн сурагчдын 
дунд, насны онцлогт тохирсон 
тэмцээн уралдаан зохион 
явуулах 

 Сурагчдын чөлөөт цагийг үр 
дүнтэй өнгөрүүлэх, эрүүл аж 
төрөх, биеэ эрүүл чийрэг авч 
явах мэдлэг дадлын талаарх 
амьдрах ухааны сургалтуудыг 
бусад багш нартай хамтран 
зохион явуулах. 

20.000 

Дотуур байрын сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт 

тохирсон  сургалт /12/, мэдээлэл, зөвлөгөө /8/, тэмцээн 

уралдаан /3/ - ыг 7 хоногийн даваа болон  лхагва гарагт 

сургуулийн багш ажилтнууд /эмч, нийгмийн ажилтан, 

сургуулийн захирал, менежер/ нартай хамтран зохион 

байгуулж ажиллалаа.  

 Дотуур байрын сурагчдын дунд АХА тэмцээн,  
 6-9-р ангийн сурагчдын дунд “Миний гэр миний 

байр” гэсэн сэдэвтэй 150-200 үгтэй зохион 
бичлэгийн уралдаан  

 Дартс хэн сайн шидэх вэ? Тэмцээнүүдийг 
амжилттай зохион байгуулж, АХА тэмцээнд 4а 
ангийн сурагч Ү.Олдох, зохион бичлэгийн уралдаанд 
6а ангийн сурагч Б.Отгонцэцэг, дартс хэн сайн 
шидэх вэ? Тэмцээнд 9а ангийн сурагч Д.Отгонхүү 
нар тэргүүллээ.  

Ингэснээр дотуур байрын сурагчид чөлөөт цагаа зөв 

боловсон өнгөрүүлэх, бие биеэсээ суралцах боломж 



бүрдсэн. 

5.  

Ариун цэврийн 

стандарт 

шаардлагад 

нийцсэн дотуур 

байрын орчин 

бүрдүүлэх  

 Гадна орчны цэвэрлэгээ хийх 
хувиарь гаргах 

 Тасгуудын их цэвэрлэгээг 

тогтмол хийлгэх 

 

Дотуур байрын багш, ажилтнууд, сурагчид 14 хоног 

тутамд гадна орчин тойрны хогийг  цэвэрлэж, хогийн 

цэгийг хашаажуулан, бохирын цооногийг стандарт 

нийцүүлэн хийснээр хоггүй цэвэр орчин бүрдсэн. Мөн 

тасгууд, дотуур байрын орчинд байрын үйлчлэгч, 

жижүүр тасгуудтайгаа хамтран, хуваарийн дагуу 

цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийн, сургуулийн эмч тогтмол 

хяналт тавин ажиллаж байна.  

6.  

Хоолны 

хүртээмж, амт 

чанар аюулгүй 

байдлыг ханган 

ажиллах 

 Хоол хүнсний амт чанар, 

хүрэлцээ хангамжид анхаарч,  

эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу 

хадгалах, бэлтгэх 

 Дотуур байрын гал тогоонд 

эрүүл аюулгүй байдлыг ханган, 

хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны журмыг мөрдөн 

ажиллах   

 

Дотуур байрын хоол, хүнсэнд ашиглагдах мах, ногоо, 

гурил, сүү сүүн бүтээгдэхүүнүүдийг мэргэжлийн 

хяналтын газрын шинжилгээний бичиг бүхий, эрүүл 

ахуйн стандартыг хангасан “Номгон рашаант” ХХК, 

“Шувуутай Оргил” ХХК, малчин н.Түвшинбаяр нартай 

гэрээлэн авч хэвшсэн бөгөөд дотуур байрын гал 

тогоонд ХАБЭА – н орон тооны бус зөвлөлөөс 

боловсруулсан аюулгүй ажиллагааны мөрдлөгийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд МХГ – ын 

зөвлөн туслах үзлэгээр бага эрсдэлтэй, хоолны чанар 

хүртээмжид БСУГ – аас хийсэн сэтгэл ханамжийн 

судалгаагаар 100 хувьтай тус тус үнэлэгдлээ.  

7.  

Дотуур байранд 

амьдарч буй 

бага ангийн 

сурагчдад тавих 

анхаарал 

халамжийг 

сайжруулах  

 Бага ангийн сурагчдын 

хувцаслалт, хичээл, сурлагын 

ахицад анхаарал хандуулж, 

дотуур байрын багш, жижүүр, 

анги удирдсан багш нар хамтран 

ажиллах  

 

Дотуур байрын хүүхдийн тоо харьцангуй цөөн тул 

одоогоор асрагч багшийн орон тоо нэмэгдүүлэх 

боломжгүй байгаа ба дотуур байрын багш, жижүүр нар 

бага ангийн сурагчдын хичээлийг давтуулах, усанд 

оруулах, хувцсыг нь угаах зэргээр асран халамжилж,  7 

хоногийн даваа болон лхагва гарагт анги удирдсан багш 

нар, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, эмч нар 

сургалт зөвлөгөө, халамж үйлчилгээг  хуваарийн дагуу 

хүргэж хэвшсэн. 

8.  

Сурагчдын 

чөлөөт цагийг 

зөв боловсон 

 Байрны сурагчид  тусгай 

хувиарын дагуу сургуулийн 

биеийн тамрын заал,  номын 

 
Дотуур байрын сурагчид нь хуваарийн дагуу бүтэн сайн 

өдөр бүр биеийн тамрын зааланд сагсан бөмбөг, гар 

бөмбөг, теннис тоглохоос гадна тоглоомын өрөөнд 



өнгөрүүлж 

хэвших. 

сангаар үйлчилдэг байх. даам, шатар  болон оюун ухаан хөгжүүлэх, тэнцвэр 

олох тоглоомуудаар тоглож, дотуур байрын болон 

сургуулийн номын сангаас ном авч унших зэргээр 

чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж, уншсан 

номоороо тэмдэглэл хөтлөн ойлгосноо бусадтайгаа 

харилцан ярилцаж хэвшсэн. Ингэснээр сурагчдад 

хамтран хөгжих, харилцааны чадамжууд төлөвшиж 

байна.  

9.  

Сургалт , 

зөвөлгөөнд  

хамрагдах 

 Дотуур байрын багш нарын 

сургалт, зөвөлгөөнд  хамрагдаж, 

туршлага солилцох 

122.000 төгөг 

зарцуулав. 

Дотуур байрын багшийг  2017 оны  03.27-04.01-ний 

хооронд  Улаанбаатар хотноо 1 дэх жилдээ ажиллаж 

буй дотуур байрын багшийн үндсэн сургалт, Дундговь 

аймагт зохион байгуулагдсан хүүхдэд ээлтэ дотуур байр 

хөтөлбөрийн сургалтуудад тус тус хамруулж,   

Өмнөговь аймгийн  Цогтцөций сумын “Мөрөөдөл 

сургууль” – ийн болон Төв аймгийн Лүн сумын дотуур 

байруудаас туршлага судлах уулзалтанд оролцуулсан 

бөгөөд шинэлэг үйл ажиллагаануудыг өөрийн дотуур 

байрандаа хэрэгжүүлэн ажилласнаар “Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур байр” хөтөлбөрийн үнэлгээгээр 59,8 – 88,1 хувь 

болж, өссөн үзүүлэлттэйгээр үнэлэгдлээ.  

 
 
 
 
 

Тайлан бичсэн :    .............................          .......................................   /.............................../ 
   /Албан тушаал/                               /гарын үсэг/                             / нэр/ 

 
Хянаж, баталгаажуулсан :   .............................          .......................................   /.............................../ 

                                /Албан тушаал/                            /гарын үсэг/                  / нэр/ 

 

 


