
Төслийн нэр:   “Спортлог хамт олон“ 
Хэсэг I: Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  
 

Аймаг/ хот: Хөвсгөл   

Сум /дүүрэг: Улаан-Уул 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Хөвсгөл аймаг Улаан-Уул сум СЭЭБХ 

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Пүрэвжавын Баасанхүү 

 

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  
1. Сумын номын санд шинээр нээгдэж үйл 

ажиллагаагаа эхлүүлснээр хүүхдийн 
зохиолын номын фонд ...... нэмэгдэн 
шинэ сонирхолтой номоор баяжигдсан. 

2. “Ангийн номын сан “ Данида төсөл 
аймгийн түвшид үлгэр жишээ хэрэгжсэн 
туршлага байгаа. 

3.  1-15 жил ажилласан залуу багшийн 
эзлэх хувь 90%. Энэ нь шинэ зүйлийг 
турших, байршуулах, хүсэл эрмэлзэл 
дүүрэн. 

4. Бага ангийн заах аргын нэгдлийн багш 
нар нь нэгдэж, хамтарч ажиллаж чаддаг.  

5. Багш нарын техник хэрэгслийг ашиглах, 
МХТ ийн ур чадвар  аймгийн түвшинд 
86% -тай дүгнэгдсэн чадварлаг залуу 
боловсон хүчинтэй.   

6. Бага ангийн анги бүлгийн тоо 3, 3-аар 
байгаа нь хамтран ажиллах нөхцөл 
болно. 

7. Анги болгон 32 инчийн зурагттай. 
8. Хүүхэд бр номын сангийн карт нээлгэж 

өдөр тутам үйлчлүүлдэг байдал дадал 
төлөвшил болсон.  

9. Малчин эцэг эхчүүд хүүхдээ сахиж 
сумын төв дээр   сургалтын үеэр байдаг.  

 

Сул тал  
1. Сумын номын сангаар үйлчлүүлэх 

байдал дутмаг. Хамтын үйл ажиллагаа 
бий болж чадаагүй. Ихэвчлэн  сумын ард 
иргэд болон төрийн албан хаагчид 
үйлчлүүлдэг.  

2. Хүүхэд бүр ном унших байдал тогмолжиж 
байгаа боловч унших хурд ахихгүй 
байгаа.  

3. Хүүхэд бүр уншсан зохиолдоо 
эргэцүүлэн бодож ухаарч, уншсан 
зохиолынхоо талаар эргэцүүлэн бодож 
бусдад санаа бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэхгүй байгаа.  

4.  9-10 насны сурагчдын ном сонголтод 
анализ хийхэд ихэнх хүхэд үлгэрийн ном 
сонгон унших байдал нь хүүхдийн 
сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгцээ байна.  

5. Анги  бүрт зурагт  байгаа  боловч 
интернет  ашиглан шинэ мэдээ  
мэдээллийг түгээх  боломж муутай. 

6. Эцэг эхийн ном уншихад хүүхдээ зөв 
чиглүүлэх нөлөөлөх арга зүй дутмаг 

7. Залуу багш нарын сурагчдаа уншсан 
зохиолдоо задлан шинжлэх дүгнэлт 
гаргахад чиглүүлэх арга зүй дутмаг. 

8. Сурагчид номыг олноор нь уншиж үйл 
явдалд шимтэх, уншсан зохиолд аналзиз 
хийх хүсэл сонирхол маш бага.  

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  
1. Багш бүр сумын номын сан, сургуулийн 

номын сангийн хүхдийн зохиолыг уншиж 
судлах.  

2.  Багш, эцэг эх, номын санчийн хамтын 
зөвлөгөөн зохион байгуулж хамтран 
ажилласнаар  сурагчдыг тал бүрээс нь 
зөв чиглүүлж хөгжүүлэх , уншсаны 
дараах үйлийн алхамыг зөв чиглүлэх 
замаар хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих.  

3. Эцэг эх, номын санчид арга зүйн 
зөвлөмжийг чиглүүлэх ном гарын авлага 
бэлтгэн хүргүүлснээр хүхдийн уншсаны 
дараах үйлд олон талт хөгжлийг бий 
болгох. 

Эрсдэл  
1. Багш нарын бичиг цаасны ажиллагаа их, 

хүүхэдтэй ажиллах цаг бага учраас эцэг 
эхийг татан оролцуулахад хүндрэл үүсэх 
магадлалтай. 

2. Номын санчийн идэвх оролцоо сул байх 
магадлалтай. 

3. Номын сангийн багтаамж, хүртээмж бага 
учраас  сурагчдад бэрхшээл үүсэж 
болзошгүй.  

4. Сурагчид номыг олноор унших хандлагыг 
өөрчилөхөд хүндрэлтэй.  

5. Ихэнх эцэг эхчүүд малчин тул багшид 
даатгаад орхих магадлал их. 



4. МХТ –ийг ашиглах замаар  сурагчид 
Унашсаны дараах сурагчдад гарч байгаа 
ахицыг бий болгох сонирхолтой арга зүйг  
сэдэх хийж, бүтээснэр багш сурагчийн 
хөгжлийг дэмжих. 

5. Насан  туршийн  боловсролын багшийг 
сургалт  зөвлөгөөнд хамтрах. 

6. Сум  орон  нутгийн  ИТХ –тай хамтарч  
ажиллах  болон бусад байгууллагатай  
хамтрах. 

6. Сургуулийн  орчинтой хэр  их  оролцож  
хэр  их мэдээлэлтэй байгаагаар  хүн  
хүний  сэтгэл  ханамж өөр  өөр байдаг. 

7. МХТ ийг ашиглах ур чадварыг 
хөгжүүлэхэд боловсон хүчин дутмаг. 

 
Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ   
 

Зорилго   
 

Эцэг эхчүүдэд хүүхдийг багаас нь бие бялдрын зөв хөгжилтэй болгон өсгөж, 
хүмүүжүүлэхэд тусална. 

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага  ангийн сурагчид 402, багш 15, эцэг эх 402, сургуулийн удирдлага 

 
Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө    

 

№ Үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

Хугацаа Гарах үр дүн 

1.  Нээлт  СЭЭБХ 2019.9-р 
сар 

Сумын хэмжээнд зохион байгуулна. 

2.  Эцэг эхчүүдтэй уулзалт 
зохион байгуулах 

СЭЭБХ 

6-р сар 
 

Бага ангийн эцэг эхчүүдийн 
сонирхлын дагуу спортын баг (2-3), 
сурвалжлах болон талбай 
тохижуулах баг байгуулна. 

3.  Багууд биеийн 
тамирын багштай 
хамтран ажлын 
төлөвлөгөө гаргах 

СЭЭБХ, 
биеийн 
тамирын 
багш нар 

6-р сар 
 

Бага ангийн хүүхдийн бие бялдрыг 
хөгжүүлэх спортын төрлөөр эцэг эх 
хүүхэдтэйгээ хамтран хичээллэж 
эхэлнэ.  

4.  Сурвалжлах баг  
төслийн үйл ажиллагаа 
мэдээллэх 

СЭЭБХ 2019.9-р 
сараас 
тогтмол 

Төслийн үйл ажиллагаа бүрийг 
сурвалжлах, баримтжуулах, 
мэдээллэх, сурталчлах “Эцэг эхийн 
сурвалжлах баг” ажиллана. 
Багийн бүтээлийг Sainsurguuli.mn 
сайт болон Сайн сургуулиас сайхан 
амьдрал эхэлнэ фейсбүүк хуудсаар 
түгээнэ. 

5.  Сургалт, зөвлөгөө авах СЭЭБХ, 
аймгийн 
БСУГ 

6-р сар Багууд бага ангийн хүүхдийн бие 
бялдрыг хөгжүүлэх онцлог, ач 
холбогдлын талаар аймгийн БСУГ-
ын холбогдох мэргэжилтнээс 
сургалт, талбай байгуулахад 
зөвлөгөө авч хамтран ажиллана. 

6.  Талбай тохижуулах баг 
төлөвлөгөө, зураглал, 
шаардлагатай 
материалын жагсаалт 
гаргах 

СЭЭБХ, 
багийн 
эцэг 
эхчүүд 

6-р сар Сургалтаас авсан зөвлөгөөний дагуу 
бага ангийн сурагчдын бие бялдрын 
хөгжлийн онцлогт тохирсон 
сургуулийн гадна талбай 
тохижуулахад хувь нэмэр оруулна. 



7.  Гадна талбай 
тохижуулах 

СЭЭБХ, 
багийн 
эцэг 
эхчүүд 

6-7-р сар Талбай тохижуулах баг сургуулийн 
гадна хүүхдийн бие бялдар 
хөгжүүлэх талбай байгуулна. 

8.  “Спортлог хамт олон” 
өдөрлөг зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ-
ны УЗ-ийн 
гишүүд 

9-р сар Спортын багууд биеийн тамирын 
багш нартай хамтран тохижуулсан 
талбайд өдөрлөг зохион байгуулна. 

9.  Эцэг эхийн багууд 
хүүхэдтэйгээ хамтран 
ажиллах 

СЭЭБХ 10-р 
сараас 
тогтмол 

СЭЭБХ сургуулийн захиргаатай 
хамтран багуудын үйл ажиллагааг 
сургуульд тогтмол ажиллуулах 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.  
“Спортлог хамт олон” загвар 
сургууль болох зорилготой 
ажиллана. 

 

  
 



 
 

Хэсэг  IV  Зардлын задаргаа  

Зардлын төрөл Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

Хүрэх үр дүн 
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Бичгийн цаас  боодол 10 10,000 100,000 Бага ангийн 
хүүхдийн бие 
бялдрыг 
хөгжүүлэх 
зорилготой 
уулзалт, сургалт, 
СЭЭБХ-ны үйл 
ажиллагааг 
дэмжинэ. 

Фото цаас боодол 10 8,000 80,000 

Ламинаторын цаас боодол 5 20,000 100,000 

Өнгөт эсгий боодол 10 3,800 38,000 

Epson 380 принтер ш 1 450,00
0 

450,000 

Принтерийн хор ш 4 5000 200,000 

Самбарын цаас боодол 3 18,000 54,000 

Ватум  боодол 3 20,000 60,000 

Маркер  хайрцаг 8 10,000 80,000 

Баннер ш 2  120,000 Төсөлд зориулсан 

Нээлт  удаа 1  150,000 Сумын хэмжээнд 

 Сургалтын зардал: 
Замын зардал: 
Мөрөн-Улаан-Уул, 
томилолт, 
сургалтын хоол, цай 

удаа 1 2 хүн 500,000 Аймгийн БСУГ-ын 
мэргэжилтнээс 
сургалт, талбай 
байгуулахад 
зөвлөгөө авах 
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СЭЭБХ-ны 
уулзалтын зардал 

удаа 10 10,000 100,000 Эцэг эхийн 
идэвхтэй оролцоог 
дэмжинэ. Багуудын дүгнэх 

уулзалтын зардал 
удаа 4 50,000 200,000 

Багуудын үйл 
ажиллагааг дэмжих 

удаа 4 50,000 200,000 



Харилцаа холбооны 
зардал, интернэт 

УЗ-д   300,000 

Унааны зардал    150,000 

 

Талбай тохижуулах 
зардал 

удаа 1  2,200,000 Зардлын 
зардаргааг 
нарийвчлан 
гаргаж, 
тайлагнана. 

 Банкны шимтгэл    50,000  

Бүгд     5132000 2000$ 

 
 
Хэсэг VI Төслийн тогтвортой байдал   
 
Бага ангийн хүүхдийн бие бялдрын хөгжил сайжирснаар эрүүл мэнд, сурлагын амжилтад 
шууд нөлөөлнө. Эцэг эхийн оролцоотой сургууль, дотуур байрны гадна тохижилт 
сайжирснаар хамтын ажиллагааг тогтмол төлөвлөн ажиллаж, орон нутагтаа загвар бий 
болгоно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


