ТАРАГТ СУМЫН П.ГЭНДЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГУУЛИЙН
1-Р САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт семинарт оролцсон,
зохион байгуулсанбайдал:


10 жилийн үндсэн сургалтанд багш Б.Алтанхуяг, Б.Мөнх-Эрдэнэ нар
хамрагдсан



Бага ангийн

“Багшийн арга зүй” үзүүлэх хичээлд бага ангийн багш

Н.Бямбадолгор хамрагдан туршлага судлаад ирлээ.


2019 оны 1-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд аймгийн БСУГ, Боловсролын

үнэлгээний төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар
боловсруулар арга зүй” сургалтанд хамрагдлаа.


Тус сургалтаар шинэ үнэлгээний журмын талаар нэгдсэн ойлголттой болох,

блюпринт боловсруулах, үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүй, тестийн
найдвартай байдал зэрэг сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 3 хоногийн сургалтанд
сууснаар дээрх мэдээллүүдийн онолын ойлголттой болж, дадлага ажил
хийснээр олж авсан мэдлэгээ бататгаж ахлах болон бага боловсролын
сургалтын менежерүүд өөрийн

сургуулийн багш нарт сургалт зохион

байгууллаа.


“БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ” сургуулийн тэтгэлэгт төсөл
боловсруулах арга зүйн сургалтыг БСУГ-тай хамтран Уянга, Жаргалант,
Туяа багийн 5 сургуулийн нийт 65 багш удирдах ажилтнуудыг хамруулан
амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд ЕБСургуулиудын захирал,
нягтлан бодогч, бага ангийн багш нар хамрагдлаа.



Багш хөгжлийн хууль, Төрийн албаны шинэчилсэн хуулиудаар сургалт
зохион байгуулж давхардсан тоогоор 76 багш, ажилтан хамрагдлаа.



Нийгмийн ажилтан Д.Эрдэнэчулуун Улаанбаатар хотод 01-р сарын 17-20ны
өдрүүдэдчадавхжуулах сургалтанд хамрагдан Нийслэлийн гадаад хэлний
гүнзгийрүүлсэн сургалттай 48-р сургуулийн болон”Ид шидийн орон хүүхэд
хамгаалалын төвийн үйл ажиллагаатай танилцан туршлага судалсан .



Арвайхээр суманд явагдсан “Хүүхэд хөгжил хамгаалал”-ын зорилтот жилийн
хаалтын болон “ Тохижилт ногоон байгууламжыг нэмэгдүүлэх “ зорилтот
жилийн ажлын нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон

Удирдлага зохион байгуулалтын талаар:


Бүсийн хэмжээнд бага ангийн багш нарт хяналт шинжилгээ хийсэн
шалгалтын мөрөөр багш нарт ажлын чиглэл өгч, гүйцэтгэн сайжруулах
төлөвлөгөө гарган зөвлөн ажиллаж байна. Бага ангийн багш нар ЗАН-ийн
цагаараа хамтран тоо бодох,зөв бичгийн дүрэм судлах зэрэг багш нар
ажлын байрандаа хамтран хөгжих төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.



Бага ангиудын ангийн номын сангийн баяжилтын ном захиалгыг хийж, 3 сая
9 зуун мянган төгрөгний номыг 1-5-р ангид хуваариласан.



“Гамшгаас хамгаалах” төлөвлөгөөг боловсруулж баталгаажууллаа.



100 хүүхдийн дотуур байрыг хүлээн авч, бэлтгэл ажлыг хийж байна.



Багш нар 3-р улирлын хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулан
баталгаажуулсан



Сурагчдын хагас жилийн үнэлгээг гарган мэдээллийн системд оруулсан



Сургууль

дээр

хэрэгжиж

буй

үндэсний
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дэд

хөтөлбөрүүдийн

төлөвлөгөөг боловсрууллаа.


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийтийн сонсголд хамт олноороо оролцож,
2018

онд

хийгдсэн

ажлуудын
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жагсаалтуудтай танилцаж, 2020 онд хийх ажлын саналд:


1. Сургуулийн гадна талын фасад засвар.



2. Биеийн тамирын талбайг засварлаж, хөл бөмбөгийн шинэ талбайтай
болох.



3. Англи-хэлний кабинеттай болох зэрэг саналуудыг нэн шаардлагатайгаар
нь эрэмблэн хамт олноороо саналаа өгч, 2019 оны 5-р сард болох багийн
иргэдийн нийтийн хурлаар тус саналыг баталгаажуулахаар боллоо.



Сумын хүүхдийн эрхийн ажилтанд ХӨУБ- ын 1сургууль 10 клубын үйл
ажиллагааны чиглэл сурагчдын хамрагдалтын судалгаа болон эрсдлийн
судалгааг нэгтгэж явуулсан

Сургалтын орчин сайжруулах чиглэлээр:


“Бүтээлч багш, ажилтан ” шалгаруулах 3 сарын аян зарлан ажиллаж байна.



Хичээлийн байрын анги танхимыг цэцэгжүүлэх, эко орчин бүрдүүлэх ажил
хийгдэж байна.



Бага ангийн STEM сургултын өрөөг бага ангийн багш нар ЗАН-ээрээ
хамтран тохижуулж байна.



Дотуур байрны тохижилтонд багш ажилчид 1 өдрийн цалингаа хандивлав.



“Би хариуцлагатай аав,ээж” эцэг эхийн мэдээллийн самбар хийлээ.

Хүүхдийн авъяас, сурлага хүмүүжлийн чиглэлээр:


Чөлөөт бөхийн хамтарсан сургалтанд Б.Алтанхуяг багштай 9 сурагч БатӨлзий суманд 10 хоног бэлтгэл хангаад ирсэн.



Бага ангийн STEM сургалтын тэмцээнд 2 багш 5 сурагч амжилттай
оролцлоо.



ЭЕШ-д бэлтгэх тусгай төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 12-р ангийн
сурагчдыг ЭЕШ-д бэлтгэх зорилгоор сурагчдын амралтын дундуур Монголхэл, Англи-хэл, Хими-Биологи, Физик, Түүх-Нийгмийн Ухааны хичээлүүдээр
тусгай хуваарийн дагуу хичээллэв.

Нэмэлт ажлууд


Сумын байгаль орчны газраас зохион байгуулсан албан байгууллагуудыг
сургуулийн болон дотуур байр, эзэмшил бүхий талбайн их цэвэрлэгээг хийж
гүйцэтгэсэн.



Шинээр барьсан дотуур байрыг ашиглалтанд хүлээн авах бэлтгэл ажилд
нийт багш ажилчдыг оролцуулан 1-өдөр их цэвэрлэгээ хийж ажилласан



“Эрүүл мэнд идэвхтэй хөдөлгөөн” сэдэвт мөсний баярыг нийт багш
ажилчдын дунд 01-р сарын 25-ны өдөр “Хадан хошуу”ны гол дээр
байгууллаа.

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

зохион

