
  

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 

 2018 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН НЭГТГЭСЭН  МЭДЭЭ 

 

- БСШУСЯ-наас зохион байгуулагдсан ЕБС, СӨБ-ын боловсролын салбарын 

“Мэдээллийн системтийг шинэчлэсэн модул”-ыг нэвтрүүлэх сургалт судлагдахуун 

хариуцсан мэргэжилтнүүд суулаа. 

- БСУГ-аас ЗАНА зохион байгуулагдаж судлагдахуун тус бүрээс нийт 730 гаруй багш 

хамрагдсан. Мөн сумдын сургуулиудын хичээлийн жилийн явц болон, анги танхим, 

кабинеттай тус тус танилцаж сургуулиудаас хэрэгцээт мэдээллийг судлагдахуун 

тус бүрээс авч зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллав.  

- Багш нарын баярын бэлтгэл ажил хангагдаж эхэлсэн байна. Шагналын материалыг 
БСШУСЯ, АЗДТГ, ДСЗД-д хүргүүлэв. 

- ЕБС, СӨББ-д ажилд орох иргэдийн анкетыг бүртгэж, сул орон тооны судалгааг 
нэгтэн шаардлагатай орон тоогоор ханган ажилаллаа.  

- МУ-ын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоол шийдвэрийн хүрээнд ажлын  байранд 
хэрэглэгдэх төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг батлан байгууллагадаа авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.  

- АНУ-ын англи хэлний Институтын Монгол дахь салбартай хамтран  аймгийн ЕБС-
ийн англи хэлний багш нарын заах аргазүй, ярианы чадварыг дээшлүүлэх 1 жилийн 
сургалт “Excel” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

- Багш нарын бага хурал  зохион байгуулагдаж  ЕБС багш 1114, СӨББ-ийн 550 багш 

132 удирдлагууд нийт 1796 зочид төлөөлөгчид оролцон “Суралцагчдад чанартай 

боловсролыг тэгш олгоё” уриан дор  2017-2018 оны хичээлийн жилийн  

1. ЭЕШ-ын чанар, амжилт 

2. Массын сургалтын чанар стандарт хангалт-Индексийн 

үнэлгээ 

3. Улсын олимпиадын амжилт чанар  

4. Бага боловсролын сургалтын амжилт чанар гарсан 

ахиц 

5. СӨБ-ын сургалтын чанарт гарсан ахиц талаар 

тайлагнан ярилцаж дүн шинжилгээ хийлээ. Мөн 2018-

2019 оны хичээлийн жилд хийх ажлын зорилго, 

зорилтыг тодорхойлон хэлэлцэв. 

- Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт ЕБС, СӨББ-ын захирал эрхлэгч 

нарт ажил мэргэжлийн сургалт явуулах үйл ажиллаа амжилттай зохион 

байгуулагдаж нийт 850 гаруй багш хамрагдан идэвхтэй оролцон мэдлэг чадвараа 

ахиуллаа. 

- ЕБС, СӨББ-д ажилд орох иргэдийн анкетыг бүртгэж, сул орон тооны судалгааг 

нэгтэн шаардлагатай орон тоогоор ханган ажиллаж байна. 2018 оны 6 дугаар 

сараас 2018 оны 9 дүгээр сарын хооронд ЕБС, СӨББ-д бүртгүүлсэн иргэдийн тоо 

110 үүнээс ЕБС-д 30% нь ажилд ороод байгаа бөгөөд СӨББ-ийн туслах болон 

үндсэн багшийн орон тоо цөөн байгаа тул бүртгэгдсэн иргэдээс 90% нь ажилд 



ороогүй байна. ЕБС болон СӨББ-ын сул орон тооны судалгааны дүгнэлтээс үзэхэд 

дуу хөгжмийн багшийн сул орон тоо их байгаа боловч бүртгүүлсэн иргэд алга 

байна.  

- Төр болон хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн бүртгэл болон эрүүл мэндийн үзлэг 

хийгдсэн.  

- Ерөнхий боловсролын сургуулиудын удирдах ажилтны ээлжит зөвлөгөөн болж 

/”Боловсролын сургалтын чанар”-ыг сайжруулах, ЕБС-ийн захирлуудын дунд 

байгуулсан “Чанарын үр дүнгийн гэрээний биелэлт-үр дүн”, аймгийн ЕБС-ийн 

сургалтын чанарыг индексээр дүгнэх журмын дагуу явагдсан “Чанарын индексийн 

I,II, III” дугаар шатны шалгалтын үнэлгээний дүн, цаашид авах арга хэмжээ, 2018-

2019 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт хийх ажлын төлөвлөгөө регламинтийг 

танилцуулан, шийдвэр гаргах санал асуулга аван нээлттэй ярилцлага хийж 

тулгамдаж байгаа асуудлуудыг дэлгэн ярьж гарах арга замын талаар санал 

солилцоо. 

- ЕБ-ын 5 сургуулийн үйлдвэрчний эвлэл хуралдаж БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд 
газар дээр Цалингийн нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлыг танилцууллаа. 

- Төв номын сан нь 104 уншигчийн 919 ирцэд 1162 олголт хийсэн байна.  
- Сар бүрийн 17-ны өдрийн “Ном солилцох” өдөрлөгийг зохион байгуулахаар бэлэн 

ажиллаж байна. 
- БСУГ-ын ажлын хэсэг Шарын гол сумын 2 дугаар сургууль, 14, 19 дүгээр 

цэцэрлэгүүд дээр очиж  сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй танилцлаа. 
 

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газраас 2018 оны 10-р сард зохион 

байгуулах ажлын төлөвлөгөө 

  

№ Арга хэмжээ Хаана Хэзээ Зохион байгуулагч 

Аймгийн 

удирдлагуудаас 

урьж оролцуулах 

хүмүүсийн нэрс 

1 

БСШУСЯ, Good Neighbors 

олон улсын байгууллагаас 

багшийн ёсзүйн хорооны 

хурал зохион байгуулах 

Улаанбаатар 

хотод 

2018.10.07 Good Neighbors  Дархан-Уул аймгийн 

ЕБС-ийн 10 

сургуулийн захирлууд  

2 
Багш нарын баярын үйл 

ажиллагаа 

Залуучууд 

театрт 

2018.10.05 БСУГ АЗД С.Насанбат, НБХ 

дарга нар Н.Цасчихэр 

  

 

БОЛОВСРОЛ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР 

  



  

  

 


