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 Аймгийн хяналтын албанаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу “Зөвлөмжийн мөрөөр хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хүргүүлэв. 

 Бүх нийтийн мод услах өдрөөр байгууллагын багш ажилчид мод услах ажлыг зохион 

байгууллаа. 

 

 Боловсролын үнэлгээний төвөөс Дундговь аймагт зохион байгуулж буй сургалтын 

менежерүүдийн сургалтад Н.Цэрэндулам хамрагдлаа. 

 Аймгийн БСУГ, Биеийн тамирын багш нарын холбооноос зохион байгуулж буй багш 

нарын гар бөмбөгийн ААШ тэмцээнд Ч.Мөнхбаяр, Г.Минийбиш, М.Цэвэгдорж нар 

оролцсон. 

 Аймгийн БСУГ-аас энэ хичээлийн жилд зарлагдсан бага ангийн сурагчдын унших 

бичих ярих чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Бид чадна” аяныг эхлүүлэн, эргэн дүгнэх 

уулзалт зөвлөгөөнд захирал Н.Дэлгэрсайхан, сургалтын менежер Н.Цэрэндулам, бага 

ангийн багш Б.Бат-Өлзий, Д.Нарантунгалаг нар хамрагдлаа. 

 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн сургалтад сургуулийн нийгмийн ажилтан 

Э.Мөнгөнзаяа хамрагдлаа.  

 ЕБС-ийн 7-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд татварын тухай ойлголт сургалтыг зохион 

байгуулж, “Татвар бидний амьдралд” эссе бичлэгийн уралдааныг зараллаа. 



 

 Аймгийн хүүхдийн “Яргуй 2018” урлагийн бага наадамд манай сургуулиас урлагийн 

5 төрөлд нийт 23 сурагч хамрагдаж, хамтлагаар тууль төрөлд тэргүүн байр 

эзэллээ. Аймгийн хэмжээний бүх сургуулиудын нийт 760 гаруй сурагчид оролцсон. 

 

 Анги дэвших болон улсын шалгалтыг авах шалгалтын комисс байгуулж хуралдан 

шалгалтын тов хуваарь гарсан. 

 9 дүгээр ангийн сурагч Т.Цэрэнжигжид “Сурагч насны дуулал” тайлан тоглолтоо 

сумын соёлын төвд зохион байгуулав. 



 

 5, 9 дүгээр ангиа төгсөж буй сурагчид Эрдмийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 

 

 9-р ангийн эцэг эхчүүд санаачлан сургуулийн урд талд 3 ширхэг цэцгийн мандал 

хийсэн.  

 



 

 

 Дотуур байрын сурагчдын эцэг эхийн оролцоо хандиваар 4 тасагт хулдаас шинээр 

авч дэвссэн, 1 ширхэг гутлын шкаб, принтерийн хор зэргээр тохижууллаа. 

 

 Дотуур байрын ажилчдын хүчээр тасгуудын бүх сандал ширээг засварлаж, 

сандлуудын бүрээсийг сольсон 

 

 Энэ хичээлийн жилийн зорилтын тайланг БСУГ-т хүргүүлэв. 

 Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа  дугуйлангийн хаалтын тайланг сумын соёлын төвд 

зохион байгуулав. Энэ хичээлийн жилд нийт 12 төрлийн дугуйланд давхардсан 

тоогоор 290 гаруй сурагчид хамрагдсан байна. 



 

 Олимпиад, уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон багш нарыг энэ улирлын шилдэг 

багшаар шалгаруулав. 

 

 Сумын Засаг даргын ивээл дор явагдсан Урлагийн бага наадам байгууллага хамт 

олноороо амжилттай оролцож 3-р байр эзэллээ. 



 

 5, 9 дүгээр ангиас Монгол хэл, математикийн хичээлээр улсын шалгалтыг зохион 

байгууллаа. 

 Анги дэвших шалгалтууд хуваарийн дагуу зохион байгуулагдаж байна. Энэ долоо хоногт 

бага ангийн Монгол хэл, математик дунд ангийн Мэдээллийн технологи хичээлийн 

шалгалтууд авагдсан. 

 Сургуулийн хичээлийн жилийн нэгдсэн тайлан болон бусад холбогдох тайлан мэдээнүүд 

нэгтгэгдэж байна. 

 Дотуур байрын гадна орчны ажлууд, цэцгийн мандлуудыг хөрс шороог шинэчлэх, 

шинээр цэцгийн мандал хийх, үрслүүлэх, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн модны нүх тогоолох 

зэрэг ажлууд хийгдлээ. 

 

 Сургуулийн гадна орчинд төмс хүнсний ногоог өөрсдийн боломжоор тарьж суулгалаа. 
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