
Жич: 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүний бодит зураг хэсэгт 

оруулсан зурагтай яг ижил хэрэглэгдэхүүн заавал авах шаардлагагүй. Эцэг эх, асран хамгаалагчдад жишээ 

болгон үзүүлсэн зураг болно. 

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх 

сургалтын хэрэглэгдэхүүн 
 

№ Жагсаалт 
Тоо 

хэмжээ 
Чанарын шаардлага Бодит зураг 

1 

Дэвтэр 
(дөрвөлжин 

шугамтай болон 
элемент) 

20ш 

12 хуудастай, 
“Улаанбаатар 

принт”-ийн дэвтэр, 
зураггүй байх 

 

3 
Зургийн дэвтэр 
(12 хуудастай) 

1ш 
Хуудас нь 

салдаггүй байх 

 

4 
Дэвтрийн гялгар 

хавтас 
20ш  

 
 
 
 

5 Өнгийн цаас 

1ш Ам дөрвөлжин 

     

1ш 

А4 буюу 20х28см 
хэмжээтэй, 

цаасны хоёр 
талдаа өнгөтэй 

байх 

  

6 
Баримлын 

шавар 
1ш 

Элдэв хурц 
үнэргүй, өнгө 

гардаггүй, гарт 
наалддаггүй, 
барьцамтгай, 
зориулалтын 

дэвсгэртэй,  үндсэн 
өнгөнүүдтэй байх 

  

7 
Тосон 

харандаа 
1 ш 

Гадуураа 
хайрцагтай, 

хошууны 
хамгаалалттай 

байх 
 



Жич: 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүний бодит зураг хэсэгт 

оруулсан зурагтай яг ижил хэрэглэгдэхүүн заавал авах шаардлагагүй. Эцэг эх, асран хамгаалагчдад жишээ 

болгон үзүүлсэн зураг болно. 

8 
Будгийн 

харандаа 
1ш 

Тод будагддаг, бал 
нь өргөн, 

харандааны урт 8 
см, үндсэн 

өнгүүдтэй байх 
 

 

9 Балын харандаа 2ш 
Хагас хатуу “2В”, 
үзүүрлэдэг байх 

 
 
 
 

10 Цэнхэр үзгэн бал 2ш 
Тасалдахгүй тод 

гардаг байх 
 

 
 
 
 

11 Улаан үзгэн бал 1ш 
Тасалдахгүй тод 

гардаг байх 
 

 
 
 
 

12 Баллуур 1ш 
Цагаан өнгөтэй, хэт 
зөөлөн биш, элдэв 
хурц үнэргүй байх 

 

13 
Харандаа 
үзүүрлэгч 

1ш 
Харандаа үзүүрлэх 

зориулалттай, 
хогийн савтай байх 

 
 
 

14 Цавуу 1ш 
Элдэв хурц 

үнэргүй, наалдац 
сайтай байх 

       
 
 

15 Шугам 1ш 

Үзүүр нь мохоо,15-
20см урттай, 

хүүхдэд аюулгүй 
хуванцар шугам 

 
 
 
 

16 
Хамгаалалт-

тай хайч 
1ш 

 
 
 

Үзүүр нь мохоо, 
тагтай, урт нь 11-

13см байх 
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оруулсан зурагтай яг ижил хэрэглэгдэхүүн заавал авах шаардлагагүй. Эцэг эх, асран хамгаалагчдад жишээ 

болгон үзүүлсэн зураг болно. 

БУСАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 
 

17 

Хуурай ба 
нойтон 

салфетка 
1 ш 

Харшил өгөхгүй, 
бага савлагаатай 

буюу 10-15 
ширхэгтэй байх 

  

18 Санитол 1ш 

Бага 
савлагаатай, 
эрүүл ахуйн 
шаардлага 

хангасан байх 
                     

19 
Амны хаалт 

(маск) 
2ш 

Нэг удаагийн 
маск 

(өдөр бүр) 

 

20 Усны сав 1ш 

Шингэн зүйл 
уухад 

тохиромжтой, 
жижиг тагтай, 
хагарахааргүй 

байх 
       

 

                                                           1-Р АНГИЙН СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС 

 

Эрэгтэй Эмэгтэй 
 

 Цэнхэр цамц 
(Заавал хүрэм авах 
шаардлагагүй) 

 Улаан судалтай зангиа 

 Өмд 

 Цэнхэр цамц 

 Сарфанчик 

 Улаан судалтай зангиа 

                                                           
 


