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 Биеийн тамирын 7 хоногийг зохион байгууллаа. Биеийн тамирын долоо хоногийн 

хүрээнд бага ангийн сурагчдын дунд тоглоомын тойрог уралдаан дунд ангийн 

сурагчдын Волейболын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж эрэгтэй, 

эмэгтэй төрөлд 9-р анги тэргүүллээ.  

 

 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. 

 

 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.  



 

 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. 

 

 Склад цэглэх хаягжуулах, тохижилтын ажлууд хийгдсэн. 

 БСУГ-аас зохион байгуулдаг анги нийтийн массын олимпиадын 2-ын давааг 

Гурвансайхан сумын ЕБС-ийн багш нар ирж, 3 дугаар ангиас Монгол хэл, 4,8 дугаар 

ангиудаас математикийн хичээлээр тус тус зохион байгуулсан. 



 Бага ангийн сурагчдын эх хэлний чадамжийг дээшлүүлэх, бичиг үсэг тайлагдалтын 

хувийг нэмэгдүүлэх, унших, ярих, ойлгох чадварыг хөгжүүлж, сурах арга барил 

эзэмшүүлэн хоцрогдолгүй суралцахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор БСУГ, 

ДЗОУБайгууллагатай хамтран явуулж буй “Бид чадна” аяныг аймгийн хэмжээний бүх 

сургуулиудад 11-3 сарыг хүртэл зарлаж, БСУГ-аас мониторинг ирж шалган үнэлэлт 

дүгнэлт өглөө.  Аяны хүрээнд манай сургуулийн зүгээс ЕБС-ийн захирал МУБТА 

Н.Дэлгэрсайханы нэрэмжит Монгол хэл бичгийн анги нийтийн олимпиадыг 3 

шаттайгаар зохион байгуулж дүгнэн, Б.Бат-Өлзий багштай 5-р анги 1-р байр, 

Б.Цэцэгбадам багштай 3-р анги 2-р байр тус тус шалгарлаа. Аяны хаалтын үйл 

ажиллагаа тайланг сумын соёлын төвд эцэг эхчүүд олон нийтэд танилцуулж, 

захирлын алдаршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.



 

 

 

 

 



 ЕБС-ийн Жиргээхэн сонины анхны дугаарыг бэлтгэж гаргав. 

 

 БСУГ-т Төр улаан загалмайн хамтын ажиллагаа талаар улирлын тайланг хүргүүлэв. 

 БСУГ-т номын сангийн үйл ажиллагааны улирлын тайланг хүргүүлэв. 

 Дотуур байрын орчин нөхцлийг сайжруулах дунд хугацааны хэрэгжилтийн тайланг 

БСУГ-т хүргүүллээ. 

 5-9 ангийн сурагчдын дунд “Хүрэл тулга 2018” уралдааныг зохион байгууллаа.  

 БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 5 жилийн үндсэн сургалтад багш Х.Хундмаа, аймагт 

зохион байгуулагдаж буй Жорлонгоо өөрчилье! сургалтад нярав Б.Мөнгөнцэцэг нар 

хамрагдаж байна. 
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