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Биелэлт 

1  
Багш, ажилчид, 
эцэг эхчүүдийн 
дунд “ Хүүхдэд 
ном уншиж 
өгөхийн ач 
тус”үйл 
ажиллагаа 
зохион 
байгуулах. 
 

Бүлэг  бүр  эцэг эх  хүүхдийн  гурвалсан  холбоог  
сайжруулах зорилгоор номын  богц  аялуулаж  аав  ээж  
хүүхдийн  хамт жүжиглэсэн  тоглолт үлгэр  уншиж, зураг  
харж  өгүүлбэр  зохиох  зэрэг олон  ололттой  талуудаар  
номын  богцоо  аялуулсан. 

2 Туршлага 
судлах. 

Жаргалант багийн СӨБ- ын  хамт олонтой нөхөрсөг  
уулзалтаар  харилцана  туршлага судлаж "Бид чадна" 
тэмцээнийг  амжилттай зохион байгуулав. 

  
3 Соѐлийн өвийн  

бага  наадамд  
 Соѐлын өвийн бага наадамд амжилттай оролцож 
сургуулийн бага нас болон цэцэрлэгийн насны ангилалд 
бэлтгэл бүлгийн 31 хүүхэд амжилттай оролцож  тэргүүн 
байр эзэлсэн. 
         

 
4 'Xүн бүр хүүхэд 

бүр мод 
тарьцгаая'' аянд 
нэгдэхийг урьж 
байна. 
 

"Нэг хүүхэд-нэг мод" аяны хүрээнд багш ажилчид, эцэг 
эхчүүдийн хамтарсан "Хаврын уянга" тайлан тоглолтонд 
13 багш ажилчид 15 эцэг эх дуу, бүжиг, хөгжим, шүлэг  
зэрэг  номеруудаар  хамтран  тоглосон. 



 

 

 
 

5 Тохижилт ногоон  
байгууламжийг  
нэмэгдүүлэх 
жилийн  хүрээнд 

  Тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жилийн 
хүрээнд байгууллагын гаднах хашааг будаж, Xүүхэд бүр 
нэг мод аян зарлан, хүүхэд эцэг эх, багш ажилчин бүр 
хамтран мод суулгав. 

 



 

 

 
       

6  
 
Хүн байхын 
ухааны 
хэлтэрхий 
цуврал сургалт 
явуулах 

2019 Оны 5 сарын 15 ны өдөр   Эцэг эхчүүдийн харилцаа 
хандлагыг сайжруулах, хүүхдүүддээ хүн болох  ухааныг 
ойлгуулж хүмүүжүүлэх зорилгоор “Хүн байхын ухааны 
хэлтэрхий цуврал сургалтын  5 дахь удаагийн цувралыг 
“Ардын уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх ухаанаас” 
сэдвээр зохион явуулж, эцэг эхийн санал сэтгэгдлийг 
сонсон цаашдын  ажлаа сайжруулахад тусган ажиллаж 
байна. 

  



 
 
7 

Багш солилцоо Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, Тарагт сумын 
цэцэрлэгийн "Багш солилцоо" үйл ажиллагаагаар  
бүлгийн  3 багш харилцан туршлагаа хуваалцаж,  
тэмцээн уралдааныг  зохион  явуулсан. 

   

  
  

8 Хогийн савтай 
болсон. 

. Өвөрхангай  аймаг дах  Тарагт  сумын  нутгийн 
зөвлөлийн  дарга   Н.Батхүүгийн  хөрөнгө  оруулалтаар  
1500000 төгрөгийн үнэ бүхий хаягдал хог хадгалах 
цэгтэй  болсон.  

   



 
 
 

9. Хөл бөмбөгийн 
талбайтай 
болсон 

  УБ дах нутгийн зөвлөлийн  гишүүн Ц. Үржинсүрэнгийн 
дэмжлэгээр хөл бөмбөгийн талбайтай болсон. 

 

 

 



10 Аюулгүй орчин Цэцэрлагийн гаднах хайсыг засварлан зарим хэсгийг 
шинэчлэв. 

 

 
 
 

11 Гэр бүлийн өдөр Гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан 
караоке тэмцээнд  багш ажилчдын 7 гэр бүл 
оролцсоноор С. Доржпүрэвийн гэр  бүл  тэргүүн  байр, А. 
Баасангийн гэр бүл дэд байранд орж амжилттай  зохион 
байгуулж  өндөрллөө. 

 



 

 
12 Спортын 

тэмцээн 
Гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан 
спортын өдөрлөгт багш ажилчдын 7 гэр бүл  
оролцсоноос  Ч. Батжаргалын гэр бүл тэргүүн байр, Т 
Цэндсүрэнгийн  гэр бүл дэд  байранд орж  амжилттай  
зохион байгуулж  өндөрллөө. 
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