
Төслийн нэр:  Бүтээлч гэр бүл 

Хэсэг I:  Төсөл  санаачлагчийн мэдээлэл 

Аймаг/хот Увс аймаг 

Сум дүүрэг Улаангом 

СЭЭБХ-ны хаяг ЕБ-ын III сургуулийн Сургуулийн эцэг, эх багшийн холбоо 

Зохицуулагч  СЭЭБХ-ны зохицуулагч Г.Сарангэрэл 

 

Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Байгалийн ухааны хичээлээр “Бяцхан 
туршигч” төсөл, Монгол хэлний чиглэлээр 
”Сургалтын үйл ажиллагааг 
хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь” төсөл 
амжилттай хэрэгжүүлж улсад 5-р байр 
эзэлж байсан.  

 Аймгийн Сэтгэх чадварын олимпиадын I, II 
ын даваанд сурагчид, багш нар тогтмол 
амжилттай оролцдог. 

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

 Багш нарын техник хэрэгслийг ашиглах, 
хэрэглэх чадвар  сайн.  

 Бага ангийн анги бүлгийн тоо 4, 4-өөр 
байгаа нь хамтран ажиллах нөхцөл болно. 

 Ахмад багш нар,  “Аймгийн Масс 
олимпиадын аварга анги”-ийн багш нарын 
туршлагад суурилна. 

 Гэр бүлийн орчин, эцэг эхийн боловсрол 
харилцан адилгүй.  

 Багш нарын чадвар харилцан адилгүй.  

 Онолын мэдлэг арга зүйн сургалтад 
хамрагдалт бага  

 Эцэг эхчүүдийн боловсрол, мэдлэг, 
хүүхэдтэй ажиллах аргазүй дутагдах 
магадлалтай. 

 Эцэг эхийг татан оролцуулах сургалтын 
шинэлэг арга зүй байхгүй  
 
 

Боломж Эрсдэл 

 Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх 

 Баг хамт олноороо хамтран ажиллаж 
Зурагт дасгалын аргыг сургуульдаа заавал 
нэвтрүүлэх, туршлагыг  эзэмшиж түгээх. 

 Түвшин бүрт тохирсон дасгал даалгаврын 
сан, “Бүтээлч гэр бүл”-ийн багцтай болох. 

 Тоглоомын аргаар хүүхэд, эцэг эх, 
багшийн хамтын үйл ажиллагааг 
сайжруулах. 

 Олимпиад уралдаан тэмцээнд  амжилттай 
оролцдог туршлага бүхий багш нараас 
суралцах. 

 СЭЭБХ-той  хамтран  ажилласнаар эцэг 
эх,   багшийн хамтын   ажиллагаа сайжрна.  

 Бусад сургуулийн сайн туршлагыг судлах, 
хэрэгжүүлэх, Хүүхэд нэг бүрт хүрч 
ажиллана 

 

 Багш нарын бичиг цаасны ажиллагаа их, 
хүүхэдтэй ажиллах цаг бага учраас эцэг 
эхийг татан оролцуулахад хүндрэл үүсэх 
магадлалтай 

 Ихэнх эцэг эхчүүд ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэг, хөдөө байдаг, хүүхдүүд нь айлд 
байдаг тул багшид даатгаад орхих 
магадлал их. 

 Аймгийн захын сургууль учир хөдөөний 
хүүхдүүд ихтэй, мөн гэр бүлийн 
амьжиргааны түвшин доогуур айлын 
хүүхдүүд цөөнгүй байдаг. 
 

 

 



 

Хэсэг IIб. Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  

Зорилго  Эцэг эх, багшийн хамтарсан “Бүтээлч гэр бүл” багцыг аялуулах  замаар эцэг эхийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, бага ангийн сурагчдын сэтгэн бодох  чадварыг хөгжүүлнэ. 

Хамрагдах 
хүний тоо  

564 сурагч (1-р анги 123, 2-р анги 117, 3-р анги 116, 4-р анги 96, 5-р анги 114), (бага 
ангийн багш-20)  СЭЭБХ-ны гишүүд,  1100 гаран  эцэг эх, Сургуулийн удирдлага 

Хэсэг III.  Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө 

№ Үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

  
Хугаца
а 

Хүрэх үр дүн 

1.  Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа 

 

СЭЭБХ  

 

 

2019.9-
р сард 

 

Төслийн үйл ажиллагааны талаар 
сургуулийн   удирдлага, эцэг 
эхчүүд, ард иргэдэд таниулан, 
нөлөөллийн ажил хийнэ. 

Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүйг боловсруулах хүрээнд  

2.  Төслийн гарааны үнэлгээ хийх, 
тандалт судалгааг багш, эцэг эх, 
сурагчдаас авах 

ЕБС  

СЭЭБХ, 

эцэг 
эхчүүд 

9-р 
сард  

 

Төслийн хугацаа дуусахад багш, 
эцэг эх хүүхдийн түвшинд гарсан 
өөрчлөлтийг хэмжих боломжтой 
болно 

3.  Эцэг эх, сурагчдад зориулсан 
“Бүтээлч гэр бүл”  багцыг 
боловсруулах  

 Эцэг эх, сурагчдад зориулсан 
зөвлөмж боловсруулна.  

 Сэтгэхүй хөгжүүлэх  тоглоом 

 Гарын авлага  

 СЭЭБХ-ны танилцуулга, боршур 

 Зөв бичих дүрмийн тайлбар, томьёо 

 “Бүтээлч гэр бүлийн даалгавар” 

 

СЭЭБХ,  
АУБ нар 

Зөвлөх баг 

 

9-р 
сард 

Эхлээд СЭЭБХ-ны гишүүн гэр 
бүл хүүхэдтэйгээ хамтран 1 
багцыг загвар болгон бүтээнэ. 
Багцаа сургуулийн захиргаа, 
бусад эцэг эхэд танилцуулна. 
Бага ангийн бүх эцэг эх багц 
хийх даалгавар авна. Эцэг эх, 
хүүхдүүдтэйгээ хамтран 
сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомоор 
тоглох, гарын авлагыг ашиглах, 
хүүхэдтэйгээ хамтран ажилласан 
үйл явцаа зургаар 
баталгаажуулна. 

4.  Анги бүрийн түвшинд тохирсон 
арга зүйгээр “Зурагт дасгалын 
аргаар сурагчдыг хэрхэн сургах 
вэ?” аргачлалыг хүүхэд гэртээ эцэг 
эхийн тусламжтайгаар хийнэ.   

1-р ангийн сурагчдад  

 Зурагт үеийг холбон унших, бичих 

 Үгийн сүлжээгээр бодлого бодох 
аргад сургах 

2-р ангийн сурагчдад 

 Хүрдийг хурдан цээжлэх аргад 
сургах 

 Анаграмм тайлах         
3-р ангийн сурагчдад  

 Зүйр цэцэн үгийн анаграмм 
тайлах  

 Анаграмм тайлах         
4, 5-р ангийн сурагчдад 

 Зүй тогтлыг олох  арга 

Зөвлөх 
баг, 
СЭЭБХ, 1-
5-р ангийн 
эцэг 
эхчүүд 

 

7 
хоногт 
2 
цагаар   

 

 

  

Анги бүрээр СЭЭБХ-ны гишүүн 
ахалсан 4 клуб ажиллаж, тус бүр 
интернэтээс судалгаа хийсний 
үндсэн дээр аргачлалыг 
боловсруулна. Аргачлалаа 
сургалтын менежерт танилцуулж, 
зөвлөгөө авна. Бусад эцэг эхэд 
түгээн дэлгэрүүлнэ.  



 Таавар таах аргад суралцах 

 Англи хэлийг хялбар аргаар 
сурах 

II. “Бүтээлч гэр бүл”  багцыг түгээх, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх хүрээнд   

5.  Багцыг бүтээх, хэрэгжүүлэх баг 

 Багш  

 Эцэг эх  

 Зөвлөх багийн төлөөлөл  

СЭЭБХ  9-10-р 
сард  

Төслийн хүрээнд “Бүтээлч гэр бүл” 
СЭЭБХ-ны багцыг тогмол 
аялуулах ба багцын үйл 
ажиллагааг тогмтол хариуцаж 
ажиллах багийг сургуулийн хамт 
олон болон зөвлөхийн багаас 
бүрдүүлнэ.  

6.  Сэтгэхүй хөгжүүлэх зурагт 
даалгаврыг математик, монгол 
хэлний хичээлээр бэлтгэн 
сурагчдыг хөгжүүлнэ 

СЭЭБХ  

Эцэг эх 

Зөвлөх баг 

2019.1
0-
2020.5-
р сард  

Сурагчдын хичээл сурлагад ахиц 
гарч өөртөө итгэлтэй бүтээлч 
сэтгэлгээтэй болно. 

7.  Анги тус бүрт нэг багцыг бэлтгэн 
өгнө. 

I ангиас 1 гэр бүл 

II ангиас 1 гэр бүл 

III ангиас 1 гэр бүл 

IV ангиас 1 гэр бүл 

V ангиас 1 гэр бүл нийт 5 гэр бүл 
сонгон авч багцаа танилцуулан 
хүлээлгэн өгнө. 

СЭЭБХ, 
АУБ 

 

7 
хоногт 
3 удаа 

Эцэг эхчүүд гэртээ хүүхэдтэйгээ 
хамтран багц дээр ажиллахдаа 
гарын авлагыг ашиглах, , 
хүүхэдтэйгээ хамтран ажилласан 
үйл явцаа зургаар 
баталгаажуулна. Багцыг 1 
бүтээлээр баяжуулна. Багш, эцэг 
эх, сурагчийн гуравласан холбоо 
сайжирна. Сурлагын амжилтад 
ахиц гарна. 

III. Сурагч, эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагааг сайжруулах хүрээнд   

8.  “Бүтээлч гэр бүл” сэтгүүл гаргах 
Сар бүр нэг гэр бүлийг “Онцлох гэр 
бүл”-ээр өргөмжилнө. 

СЭЭБХ Сар 
бүр 

Сэтгүүлийг сар бүр эрхлэн 
гаргана. Мөн хэвлэл мэдээлэл 
олон нийтийн хэрэгслээр тухайн 
төслийн үйл ажиллагааг 
сурталчилна. 

9.  “Бүтээлч 5 гэр бүл ” нь бусад 
бага ангийн эцэг эхчүүдэд хуваарь 
гарган багш нартайгаа хамтран 14 
хоногт 1 удаа сургалт зохион 
байгуулж туршлагаа түгээн 
дэлгэрүүлнэ. 

Эцэг эх, 
АУБ, 
СЭЭБХ  

 

14 
хоногт 
1 удаа 

 

 

 Сургалтад хамрагдсан эцэг 
эхчүүд сурсан зүйлээ гэр 
бүлдээ очиж хэрэгжүүлнэ.  

 Бусад гэр бүлтэйгээ  багцаа 
солилцон хэрэглэнэ. 

 Малчин өрхийн эцэг эхэд 
зориулсан сургалт зохион 
байгуулна.  

10.   Бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж, 
“Мастер гэр бүл”  10-ыг 
шалгаруулна. 

СЭЭБХ  

АУБ нар  

2020.4-
р сард  

Бүх бүтээлээр үзэсгэлэн гаргана. 
Мастер гэр бүлүүдийг шагнаж 
урамшуулна. 

Төслийн хаалт  

11.   Тайлант өдөрлөг зохион 
байгуулах   

СЭЭБХ, 
ЕБС, 

АУБ, эцэг 
эх  

 

2020. 
4-р 
сард 

Өдөрлөгийн үеэр төсөл хэрэгжих 
хугацаанд явуулсан үйл 
ажиллагаагаа, сурсан мэдсэн 
зүйлээ эцэг эх, олон нийтэд 
тайлагнана. Сургуулийн  
удирдлагуудад эцэг эх, хүүхэд, 



багш нарын хамтын бүтээлийг 
сурталчлан таниулна.  

 

“Бүтээлч гэр бүл” багцад орох сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомын загвар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хэсэг IV. Зардлын задаргаа 

Зардлын 
төрөл 

Хэмжих 
нэгж  

 

тоо 

Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

 

           Үр дүн 

Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа  

Баннер, станд 
хэвлүүлэх  

М2 2 20м2х500
0 

100.000 Орон нутаг, сургуулийн хамт олон 
төслийн үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэлтэй болно. Ялангуяа эцэг 
эхчүүд төслийн үйл явцад 
хамрагдсанаар хүүхдийнхээ 
сурлагын амжилтыг ахиулах 
боломжтой болно гэдгийг ойлгож 
авсан байна.  

Цайны 
материал  

Хүн  200 800 160.000 

I.”Бүтээлч гэр бүл”  багцыг боловсруулах, эцэг эхчүүдэд түгээх чиглэлд 

Зөвлөх багийн 
урамшуулал  

Улирал  3 200.000 600.000 Зөвлөх багаас дараах 
бүтээгдэхүүн, үр дүн гарна.  

 Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй 

 Багийн эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж  

 Дасгал, даалгавар хийлгэх бүтээлч 
аргууд  

 “Бүтээлч гэр бүл” багц доторх 
даалгавар боловсруулах  

 “Мастер 10 гэр бүл ”-ийг шалгаруулна. 

 “Бүтээлч гэр бүл”-ийг сонгон бусад эцэг 
эхчүүдэд сургалт явуулах 

 Эцэг эхэд зориулсан сургалтуудыг 
зохион байгуулахад ээлжээр оролцох  

 Зөвлөх багийн тайлан бичих  

Бүтээлч 5 гэр 
бүл сургалтыг 
эцэг эхэд зохион 
байгуулах 
/Цайны зардал/ 

Хүн  100х
3уда
а 

600 180.000 3 удаагийн сургалтын дараа эцэг 
эхчүүд  сурлагын түвшин ахиулах 
арга зүйг эзэмшсэн байна. 
Сургалтын арга зүй, тарааж өгсөн 
материалыг ашиглан хүүхэдтэй 
ажиллана.  

Эцэг эхэд 
зориулсан багц 
боловсруулах 
багийн 
уулзалтын 
зардал  

Хүн  15х3у
даа  

800 36.000 Эцэг эхийн зүгээс хүүхэдтэй 
ажиллах арга зүйг боловсруулна. 
Санал бодлоо солилцоно. 
Сайжруулна.  

II. “Бүтээлч гэр бүл” багцыг гаргах , түгээх чиглэлд 

Багцыг бүтээн 
хэрэгжүүлэх 
багт өгөх 
урамшуулал 

жилд 1 
удаа 

200000 

 

 

200.000 Төслийн хүрээнд багцыг  аялуулах 
ба  үйл ажиллагааг тогтмол 
хариуцаж ажиллах баг. 

Зөвлөмж 
боловсруулахад 

Ш 500 150 75.000 Багцыг ашиглан гэр бүлээрээ 
хамтран бүтээлч гэрийн даалгавар 
хийдэг дадалтай болно. 



Санал 
хүсэлтийн 
дэвтэр 

ш  20 1500 30.000 Тулгамдаж буй асуудлаа санал 
хүсэлтийн дэвтэрт бичиж, зургаа 
баталгаажуулж наана. 

Гарын авлага Ш 200 1000 200.000 Хүүхдийнхээ даалгаврыг 
хийлгэхдээ гарын авлагыг 
ашиглана. 

СЭЭБХ-ны 
танилцуулга, 
боршур 

Ш 550 200 110.000 СЭЭБХ- ны алсын хараа эрхэм 
зорилгыг мэдэх, танилцах 

Зөв бичих 
дүрэм, 
томьёоны 
хураамж хийх 

Ш 300 500 150.000 Гэрийн даалгаврыг үр дүнтэй, зөв 
алдаагүй хийхэд ашиглаж, өөрийн 
болгох 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
сэтгүүл гаргах 

Сард 
бүр 

100 300 30.000х 
8=240.000 

Үйл ажиллагааны үр дүнг цаг тухай 
бүрд нь эцэг эхчүүдэд мэдээлэх 

Хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
цацах 

Сар бүр 8 20000 160.000 СЭЭБХ-ны үйл ажиллагаа 
тогтворжих, бусдад таниулан 
сурталчилах, эцэг эхийн идэвх 
оролцоо нэмэгдэнэ 

Өнгөт принтер Ш  1  500000 

 

500.000 

 

Эдгээр тоног төхөөрөмжийг 
ашиглан төсөл хэрэгжих хугацаанд 
СЭЭБХ-ны сэтгүүл, гарын авлага, 
боршур, танилцуулга, урилга, 
томьёоны хураамж, өргөмжлөл 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг гаргана. Эцэг 
эхэд зориулсан сургалтын гарын 
авлага тараах материал зэргийг 
үнэ төлбөргүй хэвлэнэ.  

 

 

Принтерийн хор Ком 4 50.000 200.000 

Бичгийн  цаас Ш 20 11.500 230.000 

Өнгөтэй 
бичгийн цаас 

Ш 20 15000 300.000 

Үдээсний 
машин 

Ш 10 5000 50.000 

Үдээс Хайрцаг 20 800 16.000 

Цавуу Ш 30 1000 30.000 

Буутай цавуу Ш 10 6000 60.000 

Запас цавуу Ш 30 1000 30.000 

Пламастер Ш 20 3000 60.000 

Эсгийнцэр боодол 20 6000 120.000 

Ламинаторын 
шарагч машин 

Ш 1 75000 75.000 

Ламинаторын 
цаас 

Ш 200 1.000 200.000 

Картриж Ш 2 45.000 90.000 

III. Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх,  сурагч, эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагааг 
сайжруулах чиглэлд 



“Мастер гэр бүл” 
10-ыг 
шалгаруулах 
бүтээлийн 
үзэсгэлэн 
зохион 
байгуулах  

Ш 10 30 000 300.000 “Бүтээлч гэр бүл”  багцыг 7 хоног 
бүр тогтмол зохион байгуулснаар 
гэр бүл  бүрт бүтээлийн сан үүсэх 
юм. Энэхүү бүтээлийн сангаар 
үзэсгэлэн гаргаж, хүүхэд бүрийн 
ахиц, амжилтыг сургуулийн хамт 
олонтой хуваалцана.  

Худалдан авалт 

хийхээр хот 
явах унааны 
зардал    

 

Ачааны үнэ 

 

ирэх, 
буцах 

зардал 

 

кг 

 

2 

 

 

250 

  

129.600 

 

 

400 

 

259.200 

 

 

100.000 

Чанартай бараа бүтээгдэхүүн 
худалдан авна.   

Төслийн үйл ажиллагааг ард иргэд, 
аймаг, сургуулийн удирдлага, эцэг 
эхчүүдэд танилцуулан нөлөөллийн 
үйл ажиллагаа зохион 
байгуулснаар төслийн талаар 
мэдээлэлтэй болно.  

Төслийн 
хаалтын үйл 
ажиллагааны 
зардал 

    

нэг удаа  

 

1 

 

300000 

 

300.000 

Төслийн үйл ажиллагаа, амжилт, 
сургамж, цаашид үргэлжлэх 
тогтвортой байдлыг сургуулийн 
эцэг эх, сурагчид удирдлагууд, 
сургуулийн хамт олонд таниулах, 
сайн туршлагыг авч үлдэх, түгээх 
шийдлүүдийг олно.  

Банкны шимтгэл    55 000  

Бүгд  5.161.200 2000$X2600₮=5.200.000₮ 

 

Хэсэг VI. Төслийн тогтвортой байдал 

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр эцэг эхийн оролцоо нэмэгдэж,  сурагчдын бүтээлчээр сэтгэн 
бодох, ярих, бичих, ойлгох, тогтоох  чадварыг ахиулах, сургалтын иж бүрэн хэрэглэгдэхүүнтэй 
болж,  хичээл сургалтандаа тогтмол ашиглах сургалтын орчин бүрдэнэ. Бага,  дунд ангийн 
залгамж холбоонд ахиц гарч сурч мэдсэн зүйлээ бусдад тайлагнах чадвар нэмэгдэж ,уралдаан 
тэмцээнд амжилт гаргана. Зорилгодоо хүрэх тэмүүлэлтэй зөв монгол хүүхэд болон төлөвшинө.  

 

 


