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 Суманд шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор манай байгууллагаас галч Б.Бат-

Эрдэнэ, галч Г.Минийбиш постын 6-р ээлжинд гарав. 

 Дотуур байрын туслах тогооч, дотуур байрын жижүүрийн ажлын байрын зарыг тавьж 

12 хүний өргөдлийг хүлээн авч, захирлын дэргэдэх зөвлөл шалгалт авч сонгон 

шалгаруулж, туслах тогоочоор Г.Цэрэнжаргал, жижүүрээр Г.Мөнгөнтуяа нарыг 

шалгаруулав. 

 Сургуулийн захирлын нэрэмжит монгол хэлний анги нийтийн олимпиадын 2-н давааг 

2-6 дугаар ангиудын дунд зохион байгуулав. 

 

 ТАХ-ын хүний нөөцийн системийн програмд байгууллагын албан хаагчдын 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээг шивлээ. 

 Шинэ номтой танилцах өдөрлөгийг номын сангаас зохион байгуулав. 2017оны 

байдлаар 279300₮-ийн 23 ширхэг номыг худалдан авч фондын баяжилтыг хийсэн. 

 

 ЕБС-ийн “Дотоод хяналтын зөвлөл”-өөс Дотуур байр, сургалтын алба, НТБН, 

Нярав аж ахуй, номын сангийн 1 сард хийгдсэн ажлыг биечлэн үзэж үнэлгээ өглөө. 



 ЕБС-ийн сурагчдын сар шинийн амралтыг зохион байгуулав. 

 Аймгийн БСУГ-аас зохион байгуулсан сургуулийн захирал, сургалтын менежер, 

газарзүйн багш нарын сургалтад холбогдох хүмүүс нь хамрагдлаа. 

 Байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө коджуулах ажил 

хийгдэв. 

 Дотуур байрын тасаг өрөөг цэвэрлэх, сурагчдыг хүлээж авах бэлтгэл ажлууд 

хийгдэж, сурагчдыг хүлээн авав. 

 “Номын эзэд” уншигчийн клуб төлөвлөгөөний дагуу “Номын эмч” гэмтсэн номыг 

засварлах үдэх ажлыг зохион байгуулав. Нийт 35 номыг засварлав. 

 

 Үндэсний хувцас-2018 уралдааныг 10 дах жилдээ сурагчид эцэг эхчүүд багш 

ажллагсдын дунд зохион байгууллаа. Шагайн 7 төрөл, бага ангийн сурагчдын дунд 

аав, ээж, би уралдаан аавуудын дунд шагайн хамуур хийх, ээжүүдийн дунд шагайн 

уут хийх, сурагчдын дунд тоо барих буюу шагай таах уралдаан, дунд ангийн 

сурагчдын дунд аавуудын бөхийн барилдаан, ээжүүдийн хувцас урлах, сурагчдын 

дунд тоо барих буюу шагай таах уралдааныг тус тус зохион байгууллаа. Мөн 

сайхан хувцас урлаачаар Ц.Минжирмаа шалгарч, сумын нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтэн С.Уранбайгаль ивээн тэтгэж шагнаж урамшуулав. Энэ жилийн хувьд 

шагайн харваан төрлийг шинээр нэмж орууллаа. Үндэсний хувцсаараа гоёж 

оролцсон сурагчдын хамрагдалт 95%тай байлаа.  





 

 Сургуулийн бүх багш ажилчдад өртөөчилсөн сургалтыг “Төрийн албан хаагчийн ёс 

зүй” сургалтыг сургуулийн захирал, Тогтвортой хөгжил улсын 2-р зөвлөгөөний талаар 

сургалтын менежер, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг түүний үйл ажиллагааны 

талаар Сургуулийн нийгмийн ажилтан, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтыг Насан туршийн боловсролын нэгжээс,  Хүүхэдтэй ажиллах эерэг арга 

сургалтыг Дотуур байрын багш нар зохион байгууллаа. 

 

 Сумын ИТХ-аас өмч хадгалалт хамгаалалттай танилцаж, хөрөнгийн тооллого хийсэн. 



 “Номын эзэд” уншигчийн клуб төлөвлөгөөний дагуу “Номын эмч” гэмтсэн номыг 

засварлах үдэх ажлыг зохион байгуулав. Нийт 35 номыг засварлав. 
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