
ЕБС-ийн 12 сарын үйл ажиллагааны товч мэдээлэл 

  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа. 

- Багш бүрийн 2 цагийн нээлттэй хичээлд давхардсан тоогоор 76 эцэг эхчүүд суулаа. 

 

- Багш нар өөрсдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн арга туршлага зэргээрээ бүтээлийн 

үзэсгэлэн гаргаж танилцууллаа. 

 

- 2-5 дугаар ангийн сурагчид монгол хэлний хичээлээр ахиц амжилтын тайлангаа 

тавилаа. 



 

- Эцэг эхчүүдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сургуулийн хийгдсэн ажлын 

тайлан төлөвлөгөөгөө танилцууллаа. 

 

 УБ хотод зохион байгуулагдсан “Дотуур байр хүүхдийн хөгжлийн орчин үндэсний 

зөвлөлгөөнд аймгийн зүүн бүсийн багш нарыг төлөөлөн дотуур байрын багш 

Д.Урантөгс оролцлоо.  



 

 СНА болон дотуур байрын багш нар хамтран “Хүүхэдтэй ажиллах эерэг арга” 

сургалтыг дотуур багш ажилчдад зохион байгууллаа.

 

 Сургуулийн номын сан, СНА хамтран дунд ангийн сурагчдын дунд “Үсэглэлийн хаад” 

уралдааныг 2017.12.11нд зохион байгуулав. Уралдаанд анги бүрээс шалгарсан 5 

сурагчийг оролцуулан БСШУЯамны сайдын 2011.10.05 өдрийн №01 тогтоолоор 

баталсан “Журамласан 700 үг”-ээр зохион байгуулав. 1-р байрыг 8а ангийн сурагч 

Г.Жанчив, 2-р байрыг 9а ангийн сурагч Б.Отгонтөгс, 3-р байрыг 9а ангийн сурагч 

Г.Отгонлхам нар эзэллээ. 



 

 2017.12.14 нд 8-р ангийн Физикийн хичээлээр ТТШалгалтыг авлаа. Дүн 

нэгтгэгдээгүй байна. 

 Төгсөх анги буюу 9-р ангийн сурагчид “Нутагтаа өргөх бидний аялгуу” тоглолтыг 

сумын соёлын төвд зохион байгууллаа. 

 

 Сургуулийн сурагчдын шинэ жилийг зохион байгууллаа. Шинэ жилээр урлагийн үзлэг, 

оюун ухааны олимпиад зэрэг уралдаан тэмцээнүүдийн шагналыг гардуулав. Мөн оны 

шилдэг сурагчдаа тодруулав. Дунд ангиас оны шилдэг 9а ангийн сурагч Г.Отгонлхам, 

спортлог сурагчаар 9а Б.Отгонтөгс, авьяаслаг сурагчаар 6а Э.Тогтохням, бага ангиас 

сурлагатай сурагчаар 5а Д.Чулуунболор, спортлог сурагчаар 4а С.Тэмүүжин, 

авьяаслаг сурагчаар 5а Э.Урансолонго нарыг тодрууллаа. 

 

 ЕБС-ийн “Найрамдал” дотуур байрын сурагчдын “Хүслийн шинэ жил” урлагийн 

тоглолтыг сумын соёлын төвд зохион байгуулав.  



 

 Ангиудын 2-р улирлын дүн нэгтгэгдсэн 

 Аймгийн БСУГ-аас хөндлөнгийн үнэлгээг 8-р ангийн Физик, Хими хичээлээр 

ТТШалгалтыг авч Хими 34,1%, Физик 32%-ийн гүйцэтгэлтэй шалгагдсан. 

 БСШУСЯ-аас ирсэн чиглэлийн дагуу “Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогнолоо 

сэргээсний баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан энэ долоо хоногт дараах ажлуудыг зохион 

байгуулав. 

 Анги бүрт Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогнол сэдэвт хичээлийг анги удирдсан 

багш нар зохион байгуулав. 

 

 Дунд ангийн сурагчдын дунд “Үндэсний бахархал” сэдэвт АХА тэмцээнийг 

зохион явуулж 1-р байр 9а О.Дашдорж 2-р байр 9а Б.Гантулга нар шалгарав. 



 

 Үндэсний хувцасны өдөрлөгийг багш ажилчид сурагчдын дунд зохион 

байгуулав. 

 

Мэдээг нэгтгэсэн: Номын санч М.Цэвэгдорж  


