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2018-2019  оны хичээлийн жилд  БСШУСЯ-наас дэвшүүлсэн “Суралцагч бүрийн 
сурлагын чанарт ахиц гаргах”,БСУГ-аас дэвшүүлсэн “Бүх түвшинд сурлагын чанарыг 
ахиулах”, сургуулиас дэвшүүлсэн “Чадварлаг багш, чанартай сургалт, бүтээлч 
суралцагчидтай болох” зорилгыг дэвшүүлэн 30 бүлэгт 939 суралцагчтай,  13 кабинет, 
27 заах аргач, 3 тэргүүлэх, 1 ахлах зэрэгтэй нийт 41 мэргэжлийн  багштайгаар  хамтран 
ажиллаж ирлээ. Сургуулийн дотуур байранд нийт 106 сурагч  байгаагийн 7 сурагч нь 
6 настай суралцагч юм. Эдгээр зорилго төслийн  хүрээнд доорх ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Багшийн хөгжил нь боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлийн үндэс нь болж, 
багшийг хөгжүүлэхгүйгээр боловсролын шинэчлэл хийгээд суралцагч бүрийн 
сурлагын чанарт ахиц гарна гэдэг  учир дутагдалтай юм. Тиймээс багш нарыг 
хамтран ажиллах үйл ажиллагааны 4 баг, 5 секцэд хуваан сургалт арга зүй, 
туршлагаа дэлгэрүүлэх, танилцуулах, суралцах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж 
байна. Дунд ангийн 4 ХҮАБ ийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн ба  хичээлийн хуваарьт 
хамтарч ажиллах тодорхой өдөр цагууд гарган өгч ажилласан нь мэргэжлийн багш 
нарын хувьд хамтарч ажиллах бүхий л нөхцөл бололцоо бүрдсэн байна. 
 

 Багшийн мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэн, чанар арга зүйн дэвшилд хүрч, хүүхдийг 
хөгжүүлж, төлөвшүүлэх  бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд хичээлд суурилсан 
боловсролын чанарыг сайжруулах  хичээлийг  бэлтгэлтэй,  төлөвлөлттэй,  хүүхэд  нэг 
бүрийг хөгжүүлсэн үр дүнтэй болгоход чиглэсэн олон   талт   арга   хэмжээнүүдийг   
санаачлан хэрэгжүүлж  байгаагийн  нэг  нь  “Дэвтэр сурагчийн толь”, “Сайн  
хичээл,сайн туршлага, үйл ажиллагаа” бөгөөд энэхүү ажлыг ХҮАБ-ийн  14 хоногийн 
аяны хүрээнд зохион байгуулж байна. 

 



 9-12 ангийн сурагчдын дунд “Уран илтгэл”-ийн клуб байгуулан ажиллаж байна. 
Энэ клубыг багш Д.Мөнгөншагай удирдаж байгаа ба нийт 26  суралцагч илтгэх 
урлагийн чиглэлээр хичээнгүйлэн суралцаж байна. 
 “ Монгол бичгийн үндэсний дэд хөтөлбөр “ ийг хэрэгжүүлэх ажлын иргэд олон 
нийтэд  хандсан үйл ажиллагааг  сайжруулах, иргэд болон сурагчдын дунд монголын 
түүх-өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор  монгол бичгийн фейсбүүк уралдаан, 
монгол бичгээр хэн хамгийн сайн уншиж, хөрвүүлэх бэ? Уралдаан, иргэдийн дундаас 
азтай уншигч шалгаруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн  хөтөлбөрт 
төлөвлөсөн бусад үйл ажиллагаандаа иргэдийг өргөнөөр оролцуулах , анхаарлыг 
татах боломж нөхцөл бүрдэж байна . Үүнд бид иргэдээс сургалтанд хамрагдах санал 
авах ,  үйл ажиллагааг ивээн тэтгэх , мэдээллээр хангах , санал хүсэлтээ илэрхийлэх 
зэргээр хувь нэмрээ оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Үүний зэрэгцээ 
нийтийн сүлжээг ашиглан зөв бичих дүрмийн тухай мэдлэг чадварыг сэргээх бусдад 
үлгэрлэх, энэ талаарх иргэдийн үзэл хандлагад эергээр нөлөөлөх , мэдээлэх , 
сурталчлах , уриалах зэргээр үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах ажлыг хийсээр 
байна. Улаанбаатар хотын Титэм арт академийн  багштай хамтран ажиллаж байна. 
 

 Багш нарын  хичээл, үйл ажиллагаатай танилцан арга зүйн зөвлөгөө өгч, 61 цагийн 
хичээлд сууж хичээл үйл ажиллагаанд ажиглалт хийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах замаар багшийн арга зүйг тасралтгүй сайжруулах 
,багаар ажиллах үйл ажиллагааг дэмжин, харилцан суралцах,туршлагаа 
солилцох,түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулан хамтран ажиллаад 
байна. Камерын тусламжтайгаар  сургуулийн  маань эмх цэгц сайжирч ,цаг 
ашиглалтанд ахиц дэвшил гарч байгаа зэрэг олон сайн талтай байна. 

 Багш нарын хичээл үйл ажиллагааны явцад дараах ахиц дэвшил гарсан нь 
ажиглагдаж байна. 

 Заах арга зүй нь  мэдлэг бүтээлгэх, асуудал шийдэх, ши н жл э х  с у д л а х  зэрэг 
аргуудыг хэрэглэж, хүүхэд  бүрийг хөгжүүлэхэд чиглүүлсэн сайн хичээлүүд 
өрнөж байна. 

 Багш нар ХҮА-ны багаар тогтсон өдөртөө тогсон цагтаа цуглан мэдэхгүй 
чадахгүй зүйлүүдээ  нэг нэгэндээ зааж,  сайн хамтран ажиллаж байна. 
Санаачлагатай ажиллаж шинэ арга зүйг нилээн сайн жигд суралцан эзэмшиж  
байна. 

 Сурагчдын багаар ажиллах чадварыг дэмжиж, шинжлэн судлах арга барил 
эзэмшүүлэх зэрэг суралцах чадвартай болгоход анхаарч чиглүүлж байна. 

 Сурагчид өөрийн болон нөхрийн үнэлгээг хийж сурч  байгаа. ХГҮА ны цагийг 
сурагчид өөрсдөө хөтлөн явуулж сурч байна 

 Багаар явуулах хичээлд багийн гишүүдийн үүрэг оролцоог тодорхой болгох , нэг 
бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх ,сурагчдын таамаглал 
дэвшүүлэх,төсөөлөн бодох чадварыг хөгжүүлж ажиллах ,бусдад асуулт тавьж, 
харилцан ярилцах аргад суралцаж байна. 

 09 сарын 15-ны дотор хичээл бүрээр гарааны үнэлгээ хийсэн бөгөөд нийт 265 
хичээлээр гарааны үнэлгээ хийх байсан ба үүнээс 184 хичээл үнэлэгджээ. 
Давхардсан тоогоор 801 сурагч үнэлэгдсэнээс: VIII түвшний үнэлгээтэй 242, VII 
түвшний үнэлгээтэй 485,VI түвшний үнэлгээтэй 751,  V түвшний үнэлгээтэй 1137, 
IV түвшний үнэлгээтэй 681, III түвшний үнэлгээтэй 257, II  түвшний үнэлгээтэй 125, 



I түвшний үнэлгээтэй 157 сурагч байлаа. Үүнийг амжилт чанараар илэрхийлбэл: 
амжилт 62,6%, чанар 17,4% байв. 

 Монгол хэл, англи хэл, орос хэл, математик, мэдээллийн технологи, физикийн 
хичээлээр хөндлөнгийн шалгалт авахаар блупринт боловсруулан хичээл заадаг 
багш нартай хамтран 10 даалгавартай шалгалтын сэдэв боловсруулсан байсан ч  
аймгийн БСУГазраас нэгдсэн байдлаар 10, 4 сард хөндлөнгийн шалгалт авах 
төлөвлөгөөний дагуу бүх хичээлээр, бүх ангиас хөндлөнгийн шалгалт авсан.Бүх 
хичээлийн шалгалтыг зохион байгуулж, анализ хийж БСУГ-т илгээлээ. ТТШ-ийн 
үнэлгээг анги бүрээр нэгтгэж ангийн хамгийн сайн үнэлэгдсэн 1 сурагчийг, нийт 14 
сурагчийг сургуулийн захиргааны зүгээс шагнаж урамшууллаа. 

              
 Ангийн багш нар сурагч бүрийнхээ  унших,бичих ,ойлгох чадварын түвшинг “ЭХ ХЭЛ 

БИДНИЙ БАЯЛАГ” төслийн 15 эхийн   сэдвээс сонгон гараа тогтоон, ажиллаж 
байна. 
Эдгээр сэдвийг хянах аргачлалтай бөгөөд агуулгын залгамж холбоог хангасан 
сэдвүүд байдаг.  Бага ангийн суралцагчдынхаа зөв уншилтыг тодорхойлоход зөв 
уншилт 93%,чадварлаг уншигч 57,2%,хангалттай уншигч 28,5%,хангалтгүй уншигч 
49%-ийг эзэлж байна. 1 ба 2-р ангийн суралцагчдаас дахин танил бус эхээс зөв 
уншилтыг хийгээд байна. 

 Багш нарын дунд “Универсаль-2018” олимпиадыг зохион байгуулж багш 
нарынхаа мэдлэгийн цар хүрээг шалган алдаршуулсан сайхан ажил 
боллоо. 

 6-7-р ангийн сурагчдын дунд монгол хэл, математикийн хичээлээр 
“Сурагч-багш” сонгон хичээллүүлэн ажиллаж байна. 

 Хүүхэд бүрийг  зөв, цэвэр сайхан бичдэг болох зорилготой монгол хэлний 
хичээлийн  6,7-р ангийн сурагчдаар цээж бичиг тогтмол хийлгэн үр дүнг нь тооцон  
ажиллаж  хэвшиж байна. 

       БАГШ НАРЫН МЭДЛЭГ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
 Багш ,ажилтнуудын мэргэжил, арга зүй, мэдлэг чадвар, хэрэглээг сайжруулах 

зорилгоор төвлөрсөн болон ажлын байран дээрх сургалтуудад хамруулан дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна 

  
 
 
 
 



Багш,ажилтнуудын сургалтанд хамрагдсан байдлын тайлан 
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№ Сургалтын нэр 

Зохион байгуулагч 
Сургалт зохион 
байгуулагдсан 
газар 

сургалт 
явагдсан 
хугацаа 
/хоног/ 

хамрагдсан 
багш, 
ажилтны тоо 

1 Үнэлгээний арга зүй 
БСУГ 
жавхлант 

10*18-19 1 

2 
Бага ангийн сурагчдын эх хэлний 
сургалтын арга зүйг сайжруулах 

БСУГ 
10*29-
11*2 

17 

3 Байгалийн ухаан, МХТ БСУГ 11*24 13 

4 Байгалийн ухааны сургагч багш 
БСУГ 
хөтөл 

11*29-30 1 

5 Хүүхэд хамгааллын бодлого Цагаанннуур ебс 11 17 

6 
ТХБ нүүрсхүчлийн ул мөрийг 
тодорхойлох 

Цагаанннуур ебс 
11*27 
11*25 

37 

7 
ТХБ нүүрсхүчлийн ул мөрийг 
тодорхойлох 

БСУГ 11*1-2 4 

8 Физикийн багажтай ажиллах арга зүй БСУГ 10*29-30 1 

9 
Математикийн сургалтын хөтөлбөр дэх 
статистикийн агуулгыг хэрэгжүүлэх арга 
зүй 

БСУГ 10*29-30 1 

10 
Байгалийн ухааны багш нарын дидактик 
арга зүй 

БСУГ 
зүүнбүрэн 

11*16-17 7 

11 Цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх Цагаанннуур ебс 11*16-18 3 

12 
ТХБ-г ЕБС-ийн сургалт, үйл ажиллагаанд 
тусган хэрэгжүүлэх 

БСУГ 
СБ-II 

11*22-23 1 

13 
Хими эрүүл мэндийн багш нарын ТХБ-ын 
сургалт 

БСУГ 
 

12*2-3 2 

14 Си програмчлал 
БСУГ 
 

10*26-28 1 

15 Хүүхэд монголын баялаг уу 
УБ 
Сумын соёлын 
төв 

11*13 10 

16 
Төрийн албан хаагчдын дунд сумын 
залуучуудын оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлт 

Сумын ЗДТГ 10*13 5 

17 БМС-д мэдээлэл оруулах сургууль 10*11-12 36 

18 
Багшийн ёс зүй, багшийн хөгжил хуулийн 
тухай 

сургууль 11*30 34 



19 
Ахлах ангийн цөм хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга зүй 

БСУГ 08*21-23 10 

20 Мэргэжил сонголт БСУГ 08*21-23 3 

21 Судалгаанд суурилсан сургалт БСУГ 
11*30-
12*1 

1 

22 Уран зохиол заах арга зүй БСУГ март 11*16-17 2 

23 Нийт /давхардсан тоогоор/   207 

 Сургуулийн удирдлагын зүгээс нийт багш ажиллагсдадаа багшийн хөгжил, 
багшийн ёс зүй, төрийн албаны тухай хууль, багш гэж хэн бэ, хүүхэд хамгаалал, 
unfrend, зөрчлийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль зэргийг цаг тухайд 
нь хүргэж ажиллалаа. 

    
 

 Жил бүр зохион байгуулагддаг мэргэжлийн хичээлүүдийн олимпиадын I-давааг 
зохион байгуулж аваргуудаа шалгаруулан дараагийн шатны шалгаруулалтанд 
бэлтгэн ажиллаж байна.Мөн Кенгуру ОУ-ын математикийн олимпиадын намрын 
сорилгод дунд ангийн 17 сурагч оролцсоноос  10а ангийн сурагч Мөнхзул 70 
оноогоор III зэрэг,9a  ангийн сурагч О.Хулан 70 оноогоор III зэрэг, 6а ангийн 
сурагч А.Амаржаргал 77 оноогоор  III зэргийн болзлыг хангасан амжилтыг 
үзүүлээд байна. 
 
“БАГШ,СУРАГЧ СОЛИЛЦОО-2018”хөтөлбөр манай сургуульд хэрэгжиж байна. 

 Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны 72 
тоот тогтоолоор батлагдсан “Багш сурагч солилцоо”хөтөлбөрийн хүрээнд  
аймгийн ЕБ-ын лаборатори 4-р сургууль болон Цагааннуур ЕБ-ын сургуулийн 
хооронд  “Багш солилцоо” –ны үйл ажиллагаа 11 сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан. Сургууль хоорондын  харилцааг бэхжүүлэх,сургалтын 
шинэлэг арга зүйгээс харилцан суралцах,багш суралцагчид,удирдах ажилтны 
хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг нэмэгдүүлж,сайн туршлагаа 
хуваалцах зорилгоор Цагааннуур сургуульд 4-р сургуулийн тэргүүлэх багш 
Г.Аззаяа,Ө.Нямаанямбуу 5б ангийн суралцагч  Б.Энхмэнд,З.Энхсаруул нар 
ажлын 5 өдөр бидэнтэй хамтран ажиллаж,суралцлаа. 

 Энэ хугацаанд багш нар  Хүүхдийн утас-1979,Хоол хүнсийг зөв хадгалъя,Эерэг 
сөрөг тоо,Монгол үндэсний хувцсыг хүндэтгэн,зөв хэрэглэх аргад 
суралцах,Өнгөт шоо бүтээцгээе,Мэндчилгээ бичиж сурцгаая зэрэг сэдвээр 
нээлттэй хичээл заасан бол Нямаанямбуу  багш 5–р ангийн 
Х.Даваасүрэн,Б.Энэбиш нартай хамтран монгол хэлний хичээлийн Үгийн далд 
утгыг тайлбарлах,математикийн хичээлийн    Бутархайг хураах, иргэний 
боловсролын цагаар “Монгол ёс-Бог малыг маллах” сэдвээр,багш Аззаяа  1-р 



ангийн багш Б.Алтаннавч,3-р ангийн багш Г.Мөнхжаргал нартай хамтран 
Хугацааг хэмжих,   сэдвээр хамтын хичээл бэлтгэн заалаа. 

 5-р ангийн сурагчдын дунд “Хичээл тэмцээн”-д тэргүүн байранд 5в ангийн сурагч  
П.Баттөмөр дэд байранд З.Энхсаруул нар шалгарсан бол “Илтгэх урлаг” 
илтгэлийн уншлагад   5а ангийн сурагч М.Анужин “Гар утас”   5б ангийн сурагч 
С.Дандаабаяр “Хөөрөг”Б.Энхмэнд “Гэрийн даалгавар” З.Энхсаруул “Бичиг 
сурагчийн толь сэдэвт илтгэл уншин үеийн нөхөддөө сонирхууллаа.     3-р 
ангийн сурагчдын дунд  “Хүрдний баяр” сэдэвт ажилд    тэргүүн байранд 
М.Бөртө-Үжин   дэд байранд Г.Аззаяа нар шалгарлаа..Зохион байгуулагч багш 
нар хамтран шагналын сан бүрдүүлж, аваргуудаа урамшуулан сурагчдад урам 
хайрласан. 

 Багш нарын дунд хэрэглэгдэхүүний тухай болон STEAM  хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга зүйн талаар зөвлөгөө өгч,өөрсдийн болон сургуулийнхаа 
туршлагаас танилцуулан олон сайн санааг дэвшүүлэн ажилласан.Сурагч 
Энхмэнд,Энхсаруул нар бичиг сурагчийн толь болон  бүтээлийн үзэсгэлэнгээ 
гарган үе тэнгийн найз нартаа танилцууллаа.Мөн сургалтын менежер 
Л.Оюунтүлхүүр сургуулийнхаа болон өөрийн туршлагаас хуваалцсан бол 
сургалтын менежер Д.Алтанцэцэг 12- р ангийн сурагчдад мэргэжил сонголтын 
талаар зөвлөгөө өглөө.Эдгээр ажлуудад давхардсан тоогоор 167 багш,603 
суралцагч,нийт 770 хүн хамрагдсан байна.Цагаанннуур сургуулийн багш нар 
болон 2 сургуулийн туршлага солилцсон багш нар хамтран ололт амжилтаа 
ярилцаж,цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан ярилцсанаар энэ 
удаагийн үйл ажиллагааг өндөрлөв. 

 Багш У.Оюунбат, Д.Орхонтунгалаг нар хамтран сургуулийн орчинг тохижилтын 
план зурах мөн макетыг програм ашиглан 3D байдалтайгаар хийсэн. 

 

 Багш  нарын  2018  оны  СХУ-д багш С.Баярсайхан “Цахим хэрэглэгдэхүүн багш 
хөгжих боломж" шилдэг илтгэлээр оролцож I байр эзэлсэн амжилт     үзүүллээ 
 

 

 

 

 



СУРАГЧДЫН АВЪЯАС ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Хүүхэд нэг бүрийг хичээл үйл ажиллагаа болон 7 төрлийн сагс,волейбол, 
дүрслэх урлаг,чөлөөт болон үндэсний бөх,шатар, ширээний теннис/ дугуйлан секцэнд 
хичээллэх нөхцлийг хангаж хөгжүүлснээр аймаг,улс ,олон улсын чанартай уралдаан 
тэмцээнүүдэд дараах амжилтуудыг үзүүллээ./183 сурагч хамрагдан хичээллэж 
байна,7 дугуйлан секцийн 3-ийг спорт цогцолборын дарга А.Баттулга/шатар/,ажилтан 
Д.Батбаяр/жүдо/, ажилтан П.Чинзориг/ширээний теннис/ нар хичээллүүлж байна/ 

 2018*09*29-нд болсон”Гэгээлэг бүхний тэргүүнд хамтдаа алхацгаая” уран 
илтгэлийн тэмцээнд 11а ангийн сурагч Э.Амарцэцэг 4-р байр эзэлж 
дараагийн шатанд оролцох эрхий бичгээр шагнагдсан амжилтыг үзүүлсэн 
байна. 

 Аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт бөхийн тэмцээнд 23 сурагч оролцсоноос 
11а ангийн сурагч Энхзул 1-р байр, 9б ангийн сурагч Отгончимэг 1-р байр, 10б 
ангийн сурагч Лхагважаргал 1-р байр, 10б ангийн сурагч Отгонболд 3-р байр, 
10б ангийн сурагч Азжаргал 3-р байр, 5-р ангийн сурагч Нарангэрэл, Сэлэнгэ 
нар 3-р байр эзэлсэн амжилтуудыг үзүүлсэн байна. 

                  

 2018-2019 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу хүүхэд бүрийн гэрийн даалгаврыг тогтмол хийлгэх, жигд оролцоог хангах 
үүднээс тэднийг алдаршуулах, хийсэн зүйлээрээ бахархах, урам өгөх зорилгоор 
нийтийн эзэмшлийн талбайд хийсэн зүйлийг байршуулах ажлууд хийгдсээр байна. 

 

           



 “Мини волейбол” 6-8-р ангийн сурагчдын дунд амжилттай зохион байгууллаа. 
Уг тэмцээнд 6-8-р ангийн эрэгтэй 9 баг, эмэгтэй 9 баг оролцож Тэргүүн байрыг 8а анги 
/эмэгтэй/ , 7б анги /эрэгтэй/ багуудыг бусдыгаа хошуучлан манлайллаа. 

 

 
 

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦОО, ТӨЛӨВШИЛ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН 

ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Ангийн дарга нарыг 2 удаа хуралдуулан 30 сурагчдыг өөрөө удирдах бүлэгт 

элсүүлэн төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхэлсэн.. 

 Өсвөрийн цагдаа бүлгийг 7-р ангиудаас элсүүлэн 15 сурагчийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр  төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхэлсэн. 2 удаа хурал зохион 

байгуулсан. 

 Өсвөрийн цагдаа бүлгийн  сурагч У.Мөнхзаяа, Д.Эрдэнэт-Од нар тамхины хор 

хөнөөлийн талаар сургалтыг  өсвөрийн цагдаа бүлгийн 15 гишүүдэд зохион 

байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 Өсвөрийн цагдаа бүлгийн гишүүн У. Мөнхзаяа тамхины хор уршиг сургалтыг 7-

р ангийн сурагчдад зохион байгууллаа. 

 

 

 

 



 

 Өсвөрийн цагдаа бүлгийн гишүүн Ганжаргал, О.Уянга нартай хамтран  7-р 

ангийн  хөвгүүдэд  РС тоглоом, архи тамхины хор уршиг хүний бие эрүүл мэндэд 

нөлөөлөх хор хөнөөлийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. 

 

 

 

 

 

 

 өсвөрийн цагдаа бүлгийн гишүүн Ганжаргал, О.Уянга нар  7-р ангийн хөвгүүд 

бидэнд тулгамдаж буй асуудлууд чөлөөт ярилцлагыг зохион байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 Боловсролын мэдээллийн системд шаардлагатай мэдээллийг  оруулан 
ажиллаж байна.БСШУСЯ-наас Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн 
хүрээнд бага боловсролын чанарыг ахиулахад туслах зорилгоор хийгдсэн  
номын захиалгад 1-5- р ангийн 1444 ширхэг номыг 14492220 төгрөгөөр авах 
захиалга өгөөд байна. 

 Өсвөрийн цагдаа бүлгийн гишүүд 6-р ангийн 24 охидтой НУУЦХАН ШИВНЭЭ 

чөлөөт ярилцлагыг зохион байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРҮҮЛ ХАРИЛЦАА, ЭРҮҮЛ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 Багш ажиллагсадыг хөдөлгөөний дутагдлаас ангижруулж, эрүүл байлгах 
зорилгоор лхагва гаригийг “Биеийн тамираар хичээллэх өдөр” болгон ажиллаж 
хэвшээд байна.Энэ үйл ажиллагаагаар гар бөмбөг сагсан бөмбөг, шагай 
шүүрэх, няслах, морь уралдах зэрэг сонирхолтой уралдаан тэмцээнүүд явагдаж 
байна. 

 
 III багийн иргэн Сумын начин Б.Очирхуягийн гэр бүлээс багш нарын хэрэгцээнд 

өнгөт принтер-1, ус цэвэршүүлэгч-2, багш сандал-10ш тус тус бэлэглэлээ. 

 
 

 Сурагчдыг эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэгт хамруулахад мэдрэлийн өвчин-
18,нүдний өвчин-28,шүдний өвчин-537,чих хамар хоолойн өвчин-266,цагаан 
хорхойн өвчин-153,арьсны халдварт өвчин-29,бусад төрлийн өвчин -28 илрээд 
байна. 

 Сэлэнгэ аймгийн сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулах”Шүд гараа 
угааж хэвших нь эрүүл байхын үндэс аян-5”-ын удирдамжийн дагуу хяналт тавин 
ажиллаж байна.Одоогоор гар угаалтын гүйцэтгэл 94,5-96,6%-тай байна. 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 Сургуулийн нийтийн эзэмшлийн газар болон анги танхимын  эд хогшил, эмх 

цэгц, эрүүл аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээний ажлуудыг 5-н удаа хийж 

АУБ  болон сургуулийн урирдлагад зөрчлийг арилгуулах бичиг хүргэн ажиллаж 

байна. 

 

 

 

 

 

 



 Сургуулийн сурагчдын сурах таатай орчинд ялгаварлан гадуурхах нийгмийн янз 

бүрийн давхарга үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, сурагчдын хувцаслалт гоо 

зүйд анхаарч сургуулийн сурагчдыг дүрэмт хувцсыг өмсгөж хэвших үйл 

ажиллагааг явуулснаар бүх сурагчид сурагчийн дүрэмт хувцсаа  өмсөж хэвшиж 

байна. 

 С.Баярсайхан багштай химийн кабинетийг  сурагчдаар цэвэрлүүлэн, химийн 

лабораторийн өрөөг багш нарын хамтаар эмх цэгцэнд оруулан их цэвэрлэгээ 

хийх, захиргаа аж ахуйн ажиллагсад тавиур хийж тохижуулсан нь  багш, 

сурагчдын сурах цэвэр таатай орчин бүрдсэн. 

Өмнөх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одоо 

 

 Сумын хамтарсан багтай хамтран сургуулийн зорилтот бүлгийн 4 сурагчийг үнэ 

төлбөргүй дүрэмт хувцасаар хангасан. 

 Сэлэнгэ  аймгийн ГБХЗХГ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллаж 4 сурагчдад 

гадуур хувцас куртик өгч сурч боловсроход нь   дэмжиж ажиллаж байна. 

 “Хүүхдээ сонсох өдөр” ажлын хүрээнд Сумын засаг дарга Н.Зоригоо, сумын 

нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн А.Алтансугар нартай хамтран 8-12-р 

ангийн сурагчдын санаа бодол тулгамдаж буй асуудал, хүүхдийн дуу хоолойг 

сонслоо. 

 

 

 

 

 



 10б ангийн сурагчдад хүүхдийн эрсдэлт нөхцөл байдлын талаар сургалт зохион 

байгуулан ажилласан. Сургуулийн сурагчдад одоогийн байдлаар хамгийн 

эрсдэлтэй нөхцөл нь хүйтний улирал эхэлж өглөө оройдоо хичээл тарах орох 

үед харанхуй, хүйтэн, золбин нохойтой байгаа тул  сургуулийн болон сумын 

зүгээс автобусаар үйлчлүүлэх боломжоор хангах асуудлыг хөндөн ярилцлаа. 

 

 

 

 

 

 

 Сурагчдын болон сумын нийт иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, 

хүүхдийг эрсдэлт нөхцлөөс хамгаалах урьдчилан сэргийлэхийн тулд дараах  

ажлуудыг хамтран хийх бичгийг сумын засаг дарга Н.Зоригоо, сумын иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын дарга Х.Нацаг нарт  хүргүүлэн ажилласан.Үүнд: 

- Золбин нохой устгах 

- РС тоглоомын газрын цагийн хуваарийг хянах 

- Спорт цогцолборт оройн цагаар тоглох,  үзвэр үзэх 

- Эрүүл аюулгүй орчинд, эрүүл аюулгүй  хүнсээр үйлчлэх зэрэгт хяналт тавих  

хүүхэд хамгааллын  бодлогыг баримтлан хамтарч ажиллах шаардлага 

тавьсан. 

 School police эцэг эхийн эргүүлийг хуваарь гарган ажиллуулж байна. 

 Сумын сурагчийн хөтөч төрийн бус байгууллага эцэг эхийн зөвлөлтэй хамтран 

сургуулийнхаа  ОО-ийн өрөөнүүдэд 600000 төгрөгөөр тохижилт хийлээ. Үүнд: 

гар хатаагуур 4, шингэн савангийн сав 4,  Оо-н цаасны сав 4 тус тус тогтоон 

байрлуулж  цэвэр таатай орчин бүрдүүллээ. 

 

 

 

 

 

 

 Сургуулийн дотуур байранд хяналт тавин сурагчдын амьдарч буй орчинг эрүүл 

аюулгүй байлгах, хичээл хийх орчин бүрдүүлэх, цэвэр тохитой нөхцөлд сургах 

заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

 

Дотуур байранд сурагчдын шаардлагатай байгаа зүйлс 



 Хичээл хийх ширээ сандал 

 Зарим тасгуудад цонхны хөшиг хийх 

 Хаалганы бариул цоожыг анхаарах, засах 

 2 тасгийн хаалгыг хүрээ мод хийж янзлах  орчны аюулгүй байдалд  хяналт 

тавих 

 Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга сургалт, богино хэмжээний шторкийг эцэг эх 

асран хамгаалагчдад зохион байгуулан, охид хөвгүүдэд  хэлж болохгүй үгс 

гарын авлага тарааж өглөө. 

 Дэлхийн багш нарын баяр монголын багш нарын баярын үйл ажиллагааг  зохин 

байгуулан тэмдэглэж өнгөрүүллээ. 

 “Ахмадаасаа суралцъя” хэлэлцүүлэгт ярилцлагад Хөдөлмөрийн баатар 

Сүрэн,аварга малчин Батаа, Спортын мастер БТТА Б.Түвшинжаргал нарыг 

урьж оролцуулан ажил амьдралынх нь болон амжилт бүтээл ололтынх нь 

талаар чин сэтгэлийн ярилцлага өрнүүллээ.Тус ярицлагад 9-12-р ангийн 60 

сурагч оролцон,7б ангийн сурагч Б.Мөнхжин “Хархираа” бүжгээрээ ,6а ангийн 

сурагч Ө.Саруулбат “Хүүхэд нас” дуугаараа хүрэлцэн ирсэн зочидод зориулан  

авьяас билгээ харамгүй хүртээлээ. Мөн 12ангийн сурагч Даариймаа,10а ангийн 

сурагч Г.Төгсбаяр,9а ангийн сурагч Б.Эрдэнэчимэг нар хүрэлцэн ирж өөрийн 

орон нутаг болон ирээдүйд ямар зорилго тэмүүлэлтэй болох тухай илтгэлээ 

тавьж сонирхууллаа. 

                       

                 
 
 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Энэ хичээлийн жил эхэлсээр  6 ангид шинээр  тосгуур угаалтуур суулган,бүх  

ангид гар хатаагч авч сурагчдын  сурах орчныг сайжруулан ажиллаж байна.Энэ 

ажилд эцэг эх асран хамгаалагчдын дэмжлэгтэй 1сая 60 мянган төгрөг, цэвэр 

бохирын шугам татах ажилд сургуулийн дотоод нөөцөөр 1 сая 100 мянган төгрөг 

зарцууллаа. 



  

 Хичээлийн А ба Б байранд сургалт, хүмүүжлийн бүхий л үйл ажиллагааг хянах 
46ш камертай болсон. Камерын үйл ажиллагааг хянах үйл ажиллагааг 2 
хичээлийн байрны сургалтын менежерийн өрөөнд байршуулан ажиллуулж 
байна. 

                            
 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын өдрийг тохиолдуулан багш сурагчдын 

дунд “ТАЛАРХЛЫН ӨДӨР” үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ үйл 
ажиллагаанд анги бүлгүүд сургуулийн хэсэг талбайнуудад цэвэрлэгээ 
үйлчилгээг хийж, цэцэгт мэндчилгээ болон талархлын үгийг нийт 
ажиллагсдадаа барьж талархлаа илэрхийллээ. 

          
 Гэр бүлийн өдөр-Байгууллагын нийт баг ажиллагсадын гэр бүлийг урьж хамт 

олны үйл ажиллагааг тайлагнах,багш ажиллагсад хамт олны гэр бүлтэй 
танилцах ажлыг зохион байгуулна. Нийт 77 багш ажиллагсадын гэр бүл 
хамтарсан байдлаар 140 хүний урлаг соёлын арга хэмжээг 2018 оны 12-р сарын 
28-нд зохион байгуулахаар хөтөлбөр гарган ажиллаж байна. 

 
 Тогооч болон үйлчилгээний ажиллагсадын хувцсыг цэвэр байлгах 

зорилготойгоор гал тогоонд угаалгын машины асуудлыг шийдлээ. 



                         

НОМЫН САНГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

 2018- 2019 оны хичээлийн жилд 1-12-р ангийн сурах бичгийг 4-5 удаагийн татан 

авалтаар 1-5 р ангийн    2628 ширхэг сурах бичиг  3.656.664.9төгрөг 6 -12 ангийн 

253 ширхэг 441779 төгрөгийн сурах бичиг нийт 2881 ширхэг сурах бичиг 

4.098.443.9 тамгалаж кодлоод нэг бүрчилсэн бүртгэлд бүртгэсэн. 

 1-5 ангий сурах бичиг 100% тараагдсан 6 -12 ангийн сурах бичиг 

30%тараагдсан. Шуудан холбоотой хамтарч сурах бичгийн захиалга авч сурах 

бичиг шуудан холбоогоор тараагдсан. 

 Багш нарын баярыг угтаж Сайхан бичигтэн зохион байгуулсан багш нар 
идэвхитэй 100 оролцсон. Хамгийн сайхан бичигтэнээр Ж.Навчаа, Б.Цогзолмаа, 
Х.Даваасүрэн, Б.Үүртуяа, Ч.Сарантуяа,Б.Аззаяа, Т.Сономсүрэн,Б.Бямбасүрэн, 
С.Энхдолгор, Уранбичигтэнээр багш Д.Орхонтунгалаг нар шалгарлаа. 

 2018-2019 оны хичээл эхэлсэнээс хойш ЭКО аяны хүрээнд дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. 

 Сургуулийн А,Б байрны коридор болон Дотуур байр, ОО-ын өрөөнд 
санамжуудыг хийж байрлуулаа 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОТУУР БАЙРНЫ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 

 “Хичээл таслахгүй, хоцрохгүй, харилцааны соёлтой, бие биеэ хүндэтгэсэн 
ажилч, хичээнгүй гэр бүл болох” Зорилго тавин ажиллаж байна. 

Энэ хичээлийн жилд дараах 4 үйл ажиллагааг үндсэн чиглэлээ болгон ажиллаж байна. 
1. Сургалтын үйл ажиллагаа 
2. Соёл хүмүүжлийн ажил 
3. Хичээл давталт болон хичээлийн хуваарийг чанд мөрдөх 
4. Тэмцээн уралдаан буюу чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөх 
1. Сургалтын үйл ажиллагаа: 

Хичээлийн жил эхэлснээс хойш нийт 3 удаа сургалтыг зохион байгуулсан. 
1. Сумын ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан эмч Б.Шинэтуяатай хамтран “Эмийн 

зохистой хэрэглээ”, “Хорт зуршил”-ын талаар 8-12 ангийн сурагчдад сургалт 
явуулсан. 

                    

2. Дэлхийн гар угаах өдрийг тохиолдуулан 10 сарын 15-10 сарын 22 хүртэл “Цэвэр 

гар-Эрүүл бие”  аяныг зохион байгууллаа. 

Тус аяны хүрээнд насны ангиллаар дараах сургалтыг зохион байгуулсан. 

 Бохир гараар дамжих өвчин 

 Гараа хэрхэн зөв угаах талаар сургалтыг хийсэн. 

 

                 
3. 6,7 ангийн ангийн сурагчдад харилцааны соёл болон бүдүүлэг үг хэллэг, муу 

зуршлын талаар сургалтыг зохион байгуулсан. 

Тухайн сургалтаар сургалтын өмнө нь би ямар байсан одоо хэрхэн өөрчлөгдөж болох, 

муу муухай үг хэллэг нь надад болон бусдад хэрхэн нөлөөлдөгийг мэдэх.  Өөрийгөө 

хэрхэн өөрчлөгдөхийг цаасанд буулган 1 сарын дараа хамтдаа нээж өөрчлөгдсөн 

байна уу, үгүй юу гэдгээ  дүгнэхээр болсон. 



                         
2. Соёл хүмүүжлийн ажил: 

Соёл хүмүүжлийн ажлаар “ХҮҮХЭД-ХҮҮХДЭЭСЭЭ СУРАЛЦАХ” үйл ажиллагааг 

үндсэн чиглэл болгож байна. 

 9б ангийн сурагч А.Оюунцэцэг, 10б ангийн сурагч А.Баясгалан нар нь пүрэв 

гараг бүр 16:00 цагт цаасан урлалын дугуйлан явуулж байгаа. Дугуйланд 

нийтдээ байрны 15-17 сурагч хамрагдаж байна. 

 Мөн 8а ангийн сурагч Ө.Даваажав, 8б ангийн сурагч Б.Мэндсайхан нар нь 

байрандаа шатар болон даамны дугуйлан ажиллууж байгаа. Лхагва гараг 

бүрийн 16:00 цагт болдог. Тус дугйланд нийтдээ 18-20 хүүхэд хамрагддаг. 

“Цаасан урлал”-ын дугуйлан 

     
 

4. Хичээл давталт болон хичээлийн хуваарийг чанд мөрдөх. 

Өглөө 9:00 цагт 2,3 анги, өдөр-15:00 1, 4, 5 ангийн хичээлийг цагийн хуваарийг чанд 

мөрдөн гэрийн даалгавар хийлгүүлж, тэмдэглэж байна. Энэ нь өдөр тутмын байнгын 

үйл ажиллагаа болж байгаа. Сүүлийн 2 долоо хоног 1-5 ангийн сурагчдын тооны 

хүрдийг цээжлүүлж коридор болон өрөөнүүдэд нь хүрдийг томоор бичэж наасан. 

Өглөө бүр хүрд асууж байгаа. 

 Мөн дотуур байрын бага ангийн зарим сурагчдад хувцасны уут оёж өгөв. 

       
 Өглөө бүр 07:40 цагаас цугларч Төрийн дуулал болон, дасгал хөдөлгөөн хийж 

хэвшсэн. 



                      
Улаанбаатар хотоос ирсэн Англи хэлний Энхбаяр багш сурагчдын хүсэлтээр  орой 

19:00-21:00 хүртэл дунд ахлах ангийн сурагчдад англи хэлний давтлага болон 

дүрэм ярианы хичээл орж байна. Энэхүү хичээлд 13 хүүхэд тогтмол хамрагдаж 

байна. 

                            
3. Тэмцээн уралдаан: 

Хичээлийн жил эхэлснээс хойш 3 төрлийн тэмцээн зохион байгууллаа. Хүүхдийн 

чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, зөв нөхөрлөх тал дээр нилээдгүй анхаарч 

байна. 

1. 1-5 ангийн сурагчдындунд “Буухиа” тэмцээн 

2. Бүх тасгийн сурагчдын дунд “Ариун цэврийн булан” ханын самбарын уралдаан 

3. 8-12 ангийн сурагчдын дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг тус тус зохион 

байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
4.Сурагчдын амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор: 

Дотуур байрын эцэг эх, асран хамгаалагчдын тусламж дэмжлэгээр дараах ажлыг 

зохион байгуулж хийлээ. 



 00 болон халуун усны засвар үйлчилгээг хийж 6 настны 00, угаалтуур, бойлур 

зэргийг шинэчилж, халуун усыг битүү плитадуулав. 

 Мөн индүү, индүүний тавиур, хувцас хатаагч тус бүр 3 

 ДДИШ төхөөрөмж-1 

 Угаалгын машин-2 

 Аяга-80ш зэргийг авч сурагчдын ая тухтай байх боломж нөхцлөөр хангаж өгөв. 

 
 

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

№ 

Хөрөнгө 
оруулалт/төсөл,тоног 
төхөөрөмж,тавилга,эд 
материалын нэрс/ 

Эх 
үүвсэр/яам,газар,аймаг,сумын 
ЗД ОУБ,ААН,хувь хүн/ тоо ширхэг Мөнгөн дүн 

1 Сурагч ширээ сандал хандивлагчийн хөрөнгөөр 130 хос 28600000 

2 Захирлын ширээ 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 250000 

3 Угтвар ширээ 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 200000 

4 Захирлын сандал 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 100000 

5 
Угтвар ширээний 
сандал 

БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 6 240000 

6 Номын шүүгээ 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 230000 

7 Хувцасны шүүгээ 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 230000 

8 Бичгийн шүүгээ 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 5 1150000 

9 
Дотуур байрны номын 
сангийн ширээ 

БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 10 600000 

10 Зурагт 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 449900 



11 Угаалгын машин 
БСШУСЯ-ны хөрөнгө 
оруулалтаар 1 349900 

12 Гадна камер Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 6 900000 

13 Дуутай Камер Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 22 4620000 

14 Дотор камер Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 15 975000 

15 Хяналтын дэлгэц Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 1 1000000 

16 Хяналтын дэлгэц Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 1 935000 

     

ДҮН 40829800 

 

 
Цаашид: 

 Сурагчдын бүтээлч үйл ажиллагааг хангах, бие дааж сэтгэх, мэдлэг бүтээх 
боломжийг хангах 

 Багш нарын сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх бүтээлч арга зүйд суралцахад илүү 
анхаарах 

 Хүүхдийн үйл ажиллагааны хурдыг нэмэгдүүлэх, багшийн үүрэг оролцоо 
багасгах 

 ХГҮА-г ангийн болон сургуулийн тогтмол үйл ажиллагаатай уялдуулж, 
сурагчдын сайн дурын багуудын үйл ажиллагаатай холбож ажиллах 

 Үнэлгээний шалгуур боловсруулж, үнэлэх аргачлалаа тодорхой тусгаж, түүндээ 
тохирсон дасгал даалгаварыг сонгож ажлын хуудсыг хийх 

 Хичээлийн зорилго руу ямар асуулт үйлээр чиглүүлвэл сурагч хийж буй үйлээ 
олон талаас нь эргэцүүлж ухамсартайгаар сурах вэ гэж сайн хамтран 
ярилцаж ,чиглүүлэх асуултыг төлөвлөлтөндөө бичиж, хичээл үйл ажиллагааны 
үеэр сурагчдын хийх үйлээс гадна оюуны үйлийг нь хөтлөхөд анхаарах 

 хүүхэд нэг бүрийн оролцоог ахиулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

Жич: Үдийн цайны тайланг хавсаргав. 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН : 

              СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР...............................Ж.НАВЧАА 

                    ХЯНАСАН:ЗАХИРАЛ...............................Г.СУГАР 

 

 

 

 

 

 



“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан , /1-6 сар / 

Цагааннуур ЕБС 2018.12.10 

№ Үйл ажиллагааны чиглэл Тайлбар 

1 

Үдийн цайны зохион байгуулалт, ээлж, 

хугацаа, дотуур байр, үдийн цайны 

хоол хүнс  тус тусдаа олгогддог эсвэл 

хамтдаа байдаг эсэх 

Үдийн хоолыг өглөө өдрийн 2 ээлжийн 3-р цагийн 

завсарлагаанаар 15 минутын хугацаанд   зөөврөөр 

олгодог.Сургуулийн гал тогоог түшиглэн дотуур байрны 

хүүхдийн хоол болон үдийн цайны хоол хийж гүйцэтгэж 

байна.  

2 
“Үдийн цай” хөтөлбөрт нийлүүлэх 

нэрийн  бүтээгдэхүүний жагсаалтыг 

мөрдөж байгаа эсэх /2017,01,23 №29 /   

Жагсаалтыг мөрдөж байгаа ба хоолны цэсийг 5 хоногоор 

гарган,14 хоногийн давтамжтайгаар 5 хоногийн 3 өдөрт 

махан хоол,2 өдөрт нь цагаан хоол олгож байна.  

3 

Сурагч, эцэг эхчүүдэд дээрх нэрийн 

хоолны шим тэжээл, илчлэгийн 

талаар сургалт сурталчилгаа хийсэн 

эсэх 

Хүүхдэд илчлэг шим тэжээлтэй хоол бэлтгэн нийлүүлж 

хэвшсэн. Үдийн хоолны  өдөрлөг зохион байгуулсан. 

4 

Сурагч болон эцэг эхэд хоолны 

хордлого, гэдэсний халдварт 

өвчлөлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлж 

ажилласан тухай 

 Эцэг эх,сурагчдад гарын ариун цэврийг чандлан сахих 

талаар багш нар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байгаа.Гар угаах 2 

сарын аяныг үр дүнтэй зохион байгуулж одоогийн  

байдлаар гар угаалтын гүйцэтгэл  94.5%-96.6%-тай байна.  

5 

Долоо хоногт хэдэн удаа бэлэн 

бүтээгдэхүүн өгдөг эсэх / гэрээт 

байгууллагаас шууд нийлүүлдэг 

тухай/ 

Гаднаас бэлэн бүтээгдэхүүн авдаггүй. 

6 

Сургууль цэцэрлэг дотор хувь хүний 

буфет ажиллаж байгаа эсэх, хэрэв 

байсан бол ямар арга хэмжээ авсан 

эсэх  

Ажилладаггүй 

7 

Малын гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнийг /сүү, мах, тараг, аарц/ 

хаанаас авч байгаа вэ? 

Шинжилгээний бичигтэй эсэх 

Сүү,аарц,тараг зэргийг Уран цацал ХХК-наас,махыг Шүрэн 

тариа ХХК-наас  нийлүүлдэг,шинжилгээний бичигтэй. 

  
Хүнсний дээж авах, устгах бүртгэл 

хөтөлж өдөр тутмын хяналтыг тавьж 

ажиллаж буй эсэх 

Тогооч И.Наранзаяа өдөр бүр 120 гр хүнсний дээжийг авч 

72 цаг хадгалан тэмдэглэл хийж хэвшсэн. 



9 
Тогооч нар эрүүл ахуйн шаардлага 

ханган ажиллаж буй эсэх, мэргэжлийн 

эсэх, орон тооны болсон эсэх 

Гал тогоонд ажиллаж буй ахлах болон туслах тогооч нар 

улирал тутам эрүүл ахуйн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж 

хэвшсэн.Тогооч Л.Цэцэгмаа 2009-11-18-

наас,Ц.Жавхланцэцэг 2009-10-07-ноос,И.Наранзаяа 2016-

09-20-ноос эхлэн тус сургуульд ахлах болон туслах 

тогоочоор ажиллаж байна. 

10 
Хүүхдийн гарын ариун цэврийг сахиж, 

хоол идэхийн өмнө гараа цэвэрлэж 

ариутгаж буй байдал  

Гарын ариун цэврийг сахих тал дээр анхааран ажиллаж 

анги бүр  цэвэр усны шугаманд холбогдон,угаалтуур 

суурилуулсан ба гар хатаагч ажиллуулан,ашиглаж 

байна.00-ын өрөөндөө гар хатаагч, 00-ын цаас тогтоогч, 

шингэн савангийн боловсон савтай болоод байгаа. 

11 
Сав суулга, аяга таваг, халбага 

сэрээний ариутгал 

3 дамжлагаар угаан,ариутгаж хэрэглэдэг ба ариутгалын 

өрөөтэй. 

12 
Зөөврийн устай эсэх, усны 

шинжилгээнд хамрагдсан эсэх 
Халуун хүйтэн устай,усны шинжилгээнд хамрагдсан. 

13 

Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

шинээр санаачлан хийсэн болон 

худалдан авсан тоног төхөөрөмж эд 

хогшил /тоо, өртөг/ 

Үдийн хоол хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд зориулан  эцэг 

эх,асран хамгаалагчдын дэмжлэгтэйгээр 8 ш хувин,8 ш 

салатны таваг 108800 төгрөгөөр зах зээлээс худалдан 

авч,ашиглаж байна. 

14 
Хүүхдийн хоол хүнсний чанар эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллахад 

хэвийн байгаа эсэх /дүгнэлт/ 

Сургуулийн гал тогоог түшиглэн дотуур байрны хүүхдийн 

хоол болон үдийн цайны хоол хийж гүйцэтгэдэг бөгөөд 

үдийн хоолыг зөөврөөр олгож байгаа ба анги ангидаа хоол 

идэж байгаа нь шаардлага хангахгүй байгаа.  

15 
Тулгамдаж буй асуудал , шийдвэрлэх 

арга зам 

Цаашид бага сургуулийг хоол бэлтгэн нийлүүлэх болон 

сурагчдад зориулсан хоолны заалтай болгох талаар 

анхаарвал зохистой байна.Энэ асуудлыг анх үдийн цай 

олгож эхэлсэн хугацаанаас хойш байнга тавьж байгаа. 
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