
Төслийн нэр:  “Хамтран ажиллая” 
 
Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  
 

Аймаг/ хот: Хөвсгөл   

Сум /дүүрэг: Цагаан-Уул сум 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул  сумын СЭЭБХ 

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Э.Чулуунбаатар 

   
Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ  

 Давуу талаа бататгахад чиглсэн үйл ажиллагаа  

 Сул талаа давуу тал болгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа  

 Эрсдэлийг сааруулахад чиглсэн үйл ажиллагаа  

 Боломжийг ашиглахад чиглэсэн үйл ажиллагаа  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  
1. Хичээлийн байруудаар хангагдсан анги 

танхим хүрэлцээтэй, 1 ээлжээр хичээллэдэг. 
2. Дотуур байрын орчин сайн. 
3. Багшийн нөөц боломж сайн. 
4. Сургууль камертай, хараа хяналт сайн 
5. Интернет ашиглах боломжтой. 
6. Сургуулийн 65% залуу багш нар байдаг. 
7. Сургалтын материаллаг орчин хангалттай 

сайн. 
8. Бага ангийн “Духа” хэрэглэгдэхүүн улсад 2-р 

байранд орж байсан.  
9. Бага ангийн багш нар өөрсдийн нөөц 

боломжтой. 

Сул тал  
1. Сурах бичгийн хангалт 100% 

биш. 
2. Тодорхой хэдэн төрлийн 

дугуйлан хичээллэдэг. 
3. Эцэг эхийн боловсрол 

харилцан адилгүй байдаг. 
4. Сурагчид гэрийн даалгавар 

тогтмол хийдэггүй. 
 

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  
1. Нэг ээлжээр хичээллэдэг учир бусад цагийг 

ашиглаж болно. 
2. Бага, дундын багш нар хамтарч ажиллаж 

болно. 
3. Сум, орон нутгийн удирдлага, төрийн болон 

төрийн бус байгууллагууд хамтарч ажиллаж 
болно 

Эрсдэл  
1. Сурах бичиг дутмаг байдаг. 
2. Эцэг эхийн оролцоо 70%- тай.  

 

 
Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ   
 

Зорилго    Бага ангийн сурагчдын математикийн хичээлийн амжилтыг эцэг 
эхийн оролцоотой сайжруулна. 

Хамрах хүрээ  Бага  ангийн сурагчид 593,  хөгжлийн бэрхшээлтэй 15 сурагч, багш 15,  
СЭЭБХ-ны гишүүд  

 
Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө 
Төлөвлөгөө IIIa.  
 

Д/
д 

Үйл ажиллагаа Хариуцах Эзэн Хугацаа Хүрэх үр дүн 

1. Сумын төвд 
төслийн нээлтийн 
үйл ажиллагааг 

СЭЭБХ, 
Сургуулийн 

2019 оны 6-
р сард 

СЭЭБХ-ны үйл ажиллагаа, төслийн 
талаар эцэг эх бүр мэдээлэл авч 



зохион байгуулж 
эцэг эх, сумын 
удирдлага, 
сургуулийн багш, 
ажилчдыг урьж 
оролцуулах  

удирдлага, 
сумын болон 
багийн 
удирдлагууд 

үүрэг хариуцлагаа мэдэж авах, 
СЭЭБХ-ны гишүүнчлэл нэмэгдэнэ. 

Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

2. ССДА-ыг шинэ 
хамтарсан багаар 
хэрэгжүүлэх 

СЭЭБХ 2019 оны 9-
10-р сард 

СЭЭБХ-ны УЗ эцэг эх, багш, сурагч, 
сургууль, сумын удирдлагаас 
бүрдсэн хамтарсан багийг шинээр 
бүрдүүлж, чиглүүлж ажиллана. 

3. ССДА-ыг 
хэрэгжүүлсэн 
тайлан, зөвлөмж 
боловсруулах 

СЭЭБХ, 
хамтарсан баг 

2019 оны 
10-р сар 

Материаллаг, сэтгэл зүй, 
засаглалын орчны тайланг 
боловсруулж, орчныг сайжруулах 
зөвлөмжийг эцэг эх, сургуулийн 
захиргаатай хамтран боловсруулж, 
хэлэлцэнэ. Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авна. 

4. Сургуулиа 
дэмжих үйл 
ажиллагаа 
төлөвлөх 

СЭЭБХ, 
хамтарсан баг 

2019 оны 
10-р сар 

СЭЭБХ, сургуулийн удирдлага юу 
хийхийг тус бүрд тодорхой 
төлөвлөх,  
сум, аймгийн удирдлагуудад хандаж 
шийдүүлэх асуудлыг төлөвлөнө. 

Сургуулиа дэмжих үйл ажиллагаа 

5. 
 
 
 
 

Материаллаг 
орчин  

СЭЭБХ 
 

2019 оны 
11-12-р сар 
 

Шаардлагатай үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сэтгэл зүйн 
орчин: СЭЭБХ 
Хүүхдийн эрх, 
хамгааллын 
сургалтыг 
сургуулийн хамт 
олонд зохион 
байгуулах, 
сургуулийн 
удирдлагын 
зүгээс хүүхэд 
хамгааллын 
баримт бичиг 
боловсруулж, бүх 
талын саналыг 
авч батлах, 
хэрэгжилтэд 
СЭЭБХ хяналт 
тавьж ажиллах 

Төслийн зөвлөх 
Ч.Лхагвасүрэн, 
аймгийн 
ГБХЗХГ-ын 
хүүхэд 
хамгааллын 
мэргэжилтэн 
 

2020 оны 1-
р сар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дотуур байрны хүүхдүүд эзэнгүй 
орхигдохгүй бөгөөд хичээлийн бус 
цагаар хичээл давтах, давтуулах 
сумын төвийн 20 эцэг эх-туслагч 
болно. Сургалт, уулзалт зохион 
байгуулах удирдамж, хөтөлбөр 
боловсруулан,  сургуулийн 
удирдлагатай хамтран сумын  
хүүхэд хамгааллын баримт бичгийг 
эцэслэнэ.  
 

7. Засаглалын 
орчин: Төрийн 
өмчийн 
сургуулийн  
төсвийн 
зарцуулалтын 

Төслийн зөвлөх 
Ч.Лхагвасүрэн, 
Аймгийн БСУГ-
ын төсвийн 
мэргэжилтэн 
Н.Далайжаргал 

2020 оны 1-
р сард 
сургуульд 
очиж 
ажиллана. 
 

 Засаглалын орчинд сургуулийн 
төсвийн хүрэлцээ, 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
үндэстний цөөнх зэрэг ялгаатай 
хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд 
зарцуулах хөрөнгө, 



мониторинг хийх 
аргачлалыг 
хэрэгжүүлэх: 
2019 оны 9-12-р 
сарын төсвийн 
зарцуулалтад 
мониторинг 
хийнэ. 

нар хариуцан 2 
өдөр ажиллана.  
 

 Төсвөө хэр бодтой төлөвлөдөг, 

 Төсвөө зөв, үр ашигтай 
зарцуулдаг уу гэсэн мэдээллийн 
ил тод байдлыг хангах, төсөв 
төлөвлөлт, зарцуулалт зэрэг 
асуудлаар эцэг эхэд мэдээлэл 
өгч, сургалт явуулна.  

Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх 

8. Сумын шийдвэр 
гаргагчидтай 
хамтран ажиллах 
уулзалт зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ-ны УЗ, 
бусад гишүүд, 
сургуулийн 
удирдлагууд 

2020 оны 3-
р сар 
 

СЭЭБХ-ны үйл ажиллагаа, ач 
холбогдол, ССДА-ыг хэрэгжүүлсэн 
үр дүнг танилцуулна. Мөн сургуулиа 
дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд 
зохион байгуулж байгаа ажлыг 
танилцуулна. 
Сургуулийн түвшинд шийдвэрлэж 
чадахгүй байгаа асуудлуудыг Засаг 
дарга, ИТХ-ын төлөөлөгчдөд 
танилцуулж, хамтран ажиллана. 

Сайн туршлагаа хуваалцах 

9. Цагааннуур 
сумын СЭЭБХ 
туршлага судлах 
аяллаар ирэх үед 
туршлагаа 
танилцуулах 

СЭЭБХ-ны УЗ, 
Төслийн зөвлөх 
Ч.Лхагвасүрэн  

2020 оны 3-
р сар 
(Улирлын 
амралтаар) 
сард 

Үйл ажиллагааны туршлага 
солилцоно. Ямар үйл ажиллагаа 
зохион байгуулдаг, эцэг эх хэрхэн 
оролцдог, сум, сургуулийн 
удирдлагын зүгээс ямар дэмжлэг 
үзүүлж ажиллаж байна, хамтран 
ажилладаг эсэхийг судална. 
-Баримтжуулалт хийж, сургуулийн 
хамт олонд тайлагнана.  
-СЭЭБХ-дын туршлага солилцсон 
үйл ажиллагааны талаар 
sainsurguuli.mn сайтад мэдээ 
оруулна. 

Эцэг эхийн оролцоотой сурлагын амжилтыг сайжруулах 

10. Бүлэг бүрээр 
математикийн 
хичээлийн 
агуулгад 
тохирсон тараах 
материал, 
үзүүлэнг эцэг 
эхийн оролцоотой  
бэлтгэнэ. 

СЭЭБХ-ны УЗ, 
эцэг эхчүүд 

2020.4-р 
сар 

Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
хичээлийн агуулгыг сонирхолтой 
хэлбэрээр туслах хэрэглэгдэхүүний 
сантай болно. 

11. Эцэг эх баг 
болж сурагчдад 
хуваарийн дагуу 
давтлага өгөх: 

 Дотуур байрны 
сурагчдад 

 Сургуульд явж 
чадахгүй 
гэрээр байгаа 
хөгжлийн 

СЭЭБХ-ны УЗ, 
эцэг эхчүүд 

2020.4-р 
сараас 
тогтмол 

Ангийн багштай хамтран 
математикийн хичээлийн 
хоцрогдлыг арилгах давтлага 
зохион байгуулах сумын төвийн 
10-20 эцэг эхийг сургаж 
бэлтгэнэ. 7 хоногт 2 удаа давтлага 
зохион байгуулна. 



бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд  

 Сумын төвийн 
сурагчдад 
хичээлийн бус 
цагаар 

Тайлагнах үйл ажиллагааны хүрээнд 

12. Бага 
боловсролын 
нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг 
зохион байгуулж, 
төслийн дунд 
хугацааны 
тайланг 
танилцуулах 

СЭЭБХ-ны УЗ 2020 оны 4-
р сар 

Төслийн дунд хугацааны тайланг 
танилцуулна. Мөн эцэг эхчүүд 
хүүхдэдээ илүү анхаарч хамтран 
ажиллахыг уриална. 

13. Төслийн эцсийн 
тайлант өдөрлөг 

СЭЭБХ-ны УЗ 2020 оны 9-
р сарын 20-
25 

Сумын бүх төлөөлөл оролцоно. 

 
Хэсэг IV. Зардлын задаргаа 

Зардлын төрөл Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

Тус бүрт нь хүрэх үр дүнг бичнэ. 
(Хүүхдэд ямар бодит үр дүн 

авчрах, ямар чадварыг 
эзэмшүүлэх)  
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Бичгийн цаас  боодол 20 15,000 300,000 Сургалт, уулзалт, тайлан, 
өдөрлөг зохион байгуулахад 
ашиглахад бэлтгэхэд хэрэглэнэ. 

Стенд баннер ш 1 100,000 100,000 

Принтер ш 1 610,000 610,000 

Принтерийн хор ш 1 50,000 50,000 

Ламинаторын 
машин 

ш 1 135,000 135,000 

Ламинаторын 
цаас 

боодол 15 20,000 300,000 

Самбарын цаас боодол 3 18,000 54,000 Сургалт, уулзалтуудад ашиглана. 
Гарын авлагад тараах материал, 
үзүүлэн хийхэд ашиглана. 

Ватум  боодол 3 20,000 60,000 

Маркер  хайрцаг 8 10,000 80,000 

Целлодон, өнгийн 
боодол цаас  

боодол 5 20,000 100,000 

Өнгөт фото цаас ш 500 2000 100,000 

Цоологч машин ш 1 150,000 150,000 
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Сургуулийн 3 
орчныг  үнэлэх, 
тайлан бичих 

   50,000 Эцэг эх, багш, сурагч,  аймаг, сум, 
сургуулийн удирдлагын төлөөлөл 
багаар ажиллах, цуглуулсан 
мэдээлэлд анализ хийх, нэгтгэн 
дүгнэх, тайлан бичих чадварт 
суралцана. 

Сургуулиа дэмжих 
үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, зохион 
байгуулах 

   50,000 

Хамтарсан багийн 
урамшуулал 

   100,000 

С у р
г а л т,
 

ч у у л га
 

у у л з а л т Төслийн нээлт Удаа  1  100,000 



Бага боловсролын 
нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг зохион 
байгуулах 

Удаа  1  100,000 СЭЭБХ-ны төслийн үйл 
ажиллагааг  
танилцуулах, сурталчлах, эцэг 
эхийг татан оролцуулна. 

Төслийн эцсийн үр 
дүнгийн тайланг 
танилцуулах 

Удаа  1  100,000 

Сумын 
удирдлагуудтай 
нөлөөллийн 
уулзалт 

удаа 1 4х10 
хүн 

20,000 Сумын удирдах түвшний хүмүүст 
урилга өгч тэдэнд нөлөөллийн 
уулзалт зохион байгуулна 
(Урилга, цайны зардал) 

Сэтгэл зүйн 
орчныг 
сайжруулах 
сургалт, уулзалт-
Хүүхдийн эрх, 
хамгаалал 
 
 
 
 

Эхний 
өдөр: 
Эцэг эх 
Багш 
Сургуул
ийн 
удирдл
агууд 
 

 
 
15 
10 
5 
 
 

 
 

 
 
420,000 
(хоол 
300,000, 
цай 
120,000) 
 

Хүүхдийн эрх, хамгааллын 
сургалтыг сургуулийн хамт олонд 
зохион байгуулах, сургуулийн 
удирдлагын зүгээс хүүхэд 
хамгааллын баримт бичиг 
боловсруулж, бүх талын саналыг 
авч батлах, хэрэгжилтэд СЭЭБХ 
хяналт тавьж ажиллана. 

Нийт эцэг эх, багш 
нартай уулзалт-
Хүүхдийн эрх, 
хамгаалал 

2-дахь 
өдөр-
хагас 
өдөр 

 
 

 50,000-
цайны 
зардал 
 

Төслийн зөвлөх Ч.Лхагвасүрэн, 
аймгийн ГБХЗХГ-ын хүүхэд 
хамгааллын мэргэжилтэн. 
Сургалт, уулзалт зохион 
байгуулах удирдамж хөтөлбөр 
боловсруулах, үр дүнд нь 
сургуулийн удирдлагаас хүүхэд 
хамгааллын баримт бичгийг 
эцэслэсэн байдлаар авч СЭЭБХ 
болон СЭЭБҮНХ-нд ирүүлнэ. 

Чиглүүлэгчдийн 
зардал (замын 
зардал, буудлын 
зардал, 
урамшуулал 
багтсан) 

2 хүн  2 
өдөр 

 580,000 

Засаглалын 
орчныг 
сайжруулах үйл 
ажиллагааны 
зардал 

Эхний 
өдөр  
 
 
 
 
2 дахь 
өдөр 
 

12 
хүн 
 
 
 
 
12 
хүн 
 

120,000
-хоол 
48,000-
цай 

168,000 
 
 
 
 
 
168,000 
 

Төслийн зөвлөх Ч.Лхагвасүрэн, 
Аймгийн БСУГ-ын төсвийн 
мэргэжилтэн Н.Далайжаргал нар 
хариуцан 2 өдөр ажиллана. Эхний 
өдөр: Төслийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж, зөвлөн туслах уулзалт 
2 дахь өдөр: 
СЭЭБХ-той хамтран төсвийн 
зарцуулалтын мониторингийн 
мэдээллээ цуглуулна. 
Чиглүүлэгчид тайланг нэгтгэж 
СЭЭБХ болон СЭЭБҮНХ-нд 
хүргүүлнэ. 

Чиглүүлэгчдийн 
зардал (замын 
зардал, буудлын 
зардал, 
урамшуулал 
багтсан) 

2 хүн 2 
өдөр 

 580,000 

Туршлага 
хуваалцах үйл 
ажиллагааны 
зардал  

   50,000  
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СЭЭБХ-ны УЗ-ийн 
уулзалтын зардал 

удаа 10 10,000 100,000 Сургалт, чуулга уулзалтын 
бэлтгэл ажлыг хангана. 

СЭЭБХ-ны өрөөнд 
Гэр интернэт 

удаа 1  200,000 

Харилцаа 
холбооны зардал, 
интернэт 

СЭЭБХ-
ны УЗ-д 

  100,000 

Унааны зардал    130,940 



(хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
сурагчдад очиж 
сургалт хийх) 

СЭЭБХ-ны өрөөг 
тохижуулах 
тавиур, самбар 
зэргийг хийх 
зардал 

   180,000 

 Банкны шимтгэл    30,000  

Бүгд     5,315,940 Монгол банкны 2019.1.8-ны 
өдрийн ам.долларын ханш 
2657.97 төгрөгөөр тооцов. 

 
Хэсэг V Төслийн тогтвортой байдал 
Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр манай СЭЭБХ сургуульд эцэг эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлж, сурагчдын сургалтын амжилтад нөлөөлөөд зогсохгүй төслийг цаашид 
хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой. Төсөл дуусгавар болсон ч төслийн үйл ажиллагааг 
цаашид сайжруулан эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллах бүрэн боломж бий. 
 

 


