
                                                  Төслийн нэр: Бид чадна 

Хэсэг I:  Төсөл  санаачлагчийн мэдээлэл 

Аймаг/хот  Увс аймаг 

Сум дүүрэг Зүүнговь сум 

СЭЭБХ-ны хаяг Зүүнговь сумын сургуулийн эцэг, эх багшийн холбоо 

СЭЭБХ-ны зохицуулагч       Ц. Должин 

 

Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Сар бүр 2-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд 
100-аас дээш үг уншсан сурагчийг 
шалгаруулж батламж гардуулдаг. Энэхүү  
уралдааныг явуулснаар хүүхдийн унших 
чадварт ахиц гарч байна. 

 1-р ангийн эцэг эх болон сургуулийн багш,  
ажилчид уншлагын хуваарь гарган өдөр 
бүр  хамтран ажилласны үр дүнд  аймгийн 
хэмжээнд зохиогддог уншлагын уралдаанд 
өмнөх  жилээсээ   5 байраар урагшилж, 
ахиц гаргасан. 

 Улирал бүр сурагчдын дунд “Үлгэрч 
хүүхэд” уралдааныг зохион явуулдаг. 

 Нийт багш нарын 90% нь мэргэжлийн 
зэрэгтэй.  

 Сургалтын үйл ажиллагаанд эцэг эхийн 
оролцоо дутмаг.                                   

 Бага ангийн сурагчдын 32.5% нь  дотуур 
байранд, 28% нь айлд   амьдардаг нь 
сурлагын чанарт нөлөөлдөг.  

 Хөдөө багийн эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ 
сурлага, хүмүүжилд анхаарахад дутагддаг. 
Тэдэнд зориулсан зөвлөмж, гарын авлага  
байдаггүй. 

 Монгол хэл, унших хичээлийн сурах бичиг 
дутагдалтай. 2 хүүхэд дундаа 1 сурах 
бичиг ашигладаг.  

 Эцэг эхчүүд хамтарч ажиллах нэг нэгнээ 
дэмжиж нэгдэж нийлсэн байдал дутмаг.  

 Номын сангийн фонд 8000 гаруй номтой 
боловч бага ангийн сурагчдын унших, 
бичих,  ярих чадварыг хөгжүүлэх ном, 
гарын авлага дутагдалтай.  

Боломж Эрсдэл 

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

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

 Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

 Төсөл хэрэгжсэнээр эцэг эхчүүд сургууль, 
болон сумын удирдлагад өөрсдөө дуу 
хоолойгоо хүргэдэг болох багш нартай 
хамтарч ажиллах нэг нэгнээ харилцан 
хүндэтгэдэг болох  

 

 Эцэг эхчүүдийн хүлээх үүрэг хариуцлага 
оролцоо  нэмэгдсэнээр ачаалал ихсэх 
магадлалтай. 
Эцэг эхчүүд  сонин эрхлэн гаргахад 
мэргэжлийн ур чадвар дутагдаж 
болзошгүй. 

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

 Сурах бичгийн хүрэлцээ муу, сурагчид ном 
унших орчин нөхцөл муу байгаа нь 
сурагчдын унших сонирхлыг бууруулах 
магадлалтай.  

 

 

 

 

 

 



Судалгаа-1 

 

Судалгаанд хамрагдсан 
сурагчдын 46% нь  ном 
унших сонирхолтой болох 
нь харагдаж байна.  
Сурагчид ном уншдаг 
боловч  ойлгосон зүйлээ 
өөрийн үгээр илэрхийлэх 
чадвар нь  сул гэдгийг 
“Монгол хэл”ний 
хөтөлбөрийн баг дүгнэж 
гаргасан.  
 

 

Судалгаа-2 

 

Судалгаанаас харахад 
сурагчдын 62% нь 
уншсанаа ойлгодог, 14% 
нь ойлгосноо өөрийн үгээр 
ярьдаг, 11% нь дүрд орж 
уншиж чаддаг, 13% нь 
уншсанаа ойлгодоггүй 
гэсэн байна.  
 

Судалгаа-3  

 

Судалгаанаас үзэхэд  
нийт эцэг эхийн 32% нь 
хүүхдийнхээ унших 
чадварыг хөгжүүлэхийг 
эрмэлзэж  байна. Харин 
24% нь бодох, 18% нь 
харилцах, 15% нь бичих, 
11% нь ярих чадварыг нь 
хөгжүүлэхийг хүсдэг 
гэжээ.  
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Судалгаа-4 

 

 

Хэсэг IIб. Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  

Зорилго  Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх шинэлэг хэлбэрийн ажлуудыг 
санаачлах замаар оролцооны загвар хэрэгжүүлэх 

Зорилт  1. Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд бүх эцэг эхийг тэгш 
мэдээллээр хангах 

2. Эцэг эх хүүхдийнхээ сургалтад дэмжлэг үзүүлэх, хүмүүжлийн эерэг 
аргаас суралцах 

3. СЭЭБХ сургуулийн захиргаатай хамтарч ажиллах загвар бий 
болгох 

Хамрагдах 
хүний тоо  

Бага ангийн 310 суралцагч,  багш-12 , эцэг эх -213, СЭЭБХ, сургуулийн удирдлага, 
нийт-540  

 

 

хангалттай дунд зэрэг 
45%
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4%

сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг 
эхийн оролцоо хэр байна 
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Хэсэг III.  Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө 

№ Үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

  Хугацаа Хүрэх үр дүн 

1.  Төслийн нээлтийн үйл 
ажиллагаа 
 

СЭЭБХ  
 
 

2019 оны 
6-р сард 
 
 

Төслийн үйл ажиллагааны талаар  
сумын   удирдлага, эцэг эхчүүд, ард  
иргэдэд таниулан хамтран ажиллах 
эхлэлийг тавина. 

Зорилт 1-ийн хүрээнд: 

2.  Сургуулийн 
захиргаатай хамтран 
эцэг эхчүүдтэй 
уулзалт зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ-ны 
УЗ, 
нийгмийн 
ажилтан 

9-р сард СЭЭБХ-ноос төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
ажлууд, эцэг эхийн клубууд байгуулж 
ажиллуулах талаар бүх эцэг эхэд мэдээлэл, 
зар хүргэнэ. 

3.  Эцэг эхийн 3 клуб 
ажиллуулах 

СЭЭБХ-ны 
УЗ 

9-р 
сараас 

Сургуулийн захиргаа, эцэг эхийн 
төлөөлөлтэй хамтран эцэг эхийн 
оролцооны 3 клуб ажиллуулна. 

4.  Сурвалжлагч эцэг 
эхийн клуб 
ажиллуулах 

СЭЭБХ, 
эцэг 
эхчүүд 

9-р 
сараас  

Сонин гаргах, радио мэдээлэл бэлтгэх, 
сургууль, бусад байгууллагад эцэг эхийн 
булан нээж, сар бүр тогтмол мэдээлэл 
тавина. 

5.  Эрүүл ахуйч эцэг 
эхийн клуб 
ажиллуулах  

СЭЭБХ, 
эцэг 
эхчүүд 

9-р 
сараас  

Сургуулийн эрүүл ахуйг сайжруулахад 
туслах, хүүхдийн насны онцлогт тохирсон 
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн холбогдолтой 
уулзалт, хэлэлцүүлэг 3 удаа зохион 
байгуулна. 

6.  Хөдөлмөрч эцэг эхийн 
клуб ажиллуулах   

СЭЭБХ, 
эцэг 
эхчүүд 

9-р 
сараас 
  

Сургуулийн засвар үйлчилгээ, тохижилтын 
ажилд туслан, хамтран ажиллана. 
Гадна орчныг эцэг эхийн оролцоотой 
сайжруулна. 

Зорилт 2-ын хүрээнд:   

7.  “Хүмүүжлийн эерэг 
арга” эмхтгэл гаргах 

СЭЭБХ, 
эцэг 
эхчүүд 

Улирал 
бүр 
эмхэтгэл 
гаргах  

Сурвалжлагч эцэг эхийн багаас сумын эцэг 
эх, иргэдийн хүмүүжлийн эерэг аргын 
талаар мэдээлэл, туршлага цуглуулж  
эмхэтгэл боловсруулна. Нийгмийн 
ажилтнаас зөвлөгөө авч сайжруулан сумын 
иргэдэд түгээнэ.  

8.  Эцэг эхчүүд 
туршлагыг 
хэрэгжүүлэх 

СЭЭБХ тогтмол Эцэг эхчүүд эмхтгэлийг ашиглан 
хэрэгжүүлнэ. Сургуулийн захиргаа, соёлын 
төвтэй хамтарч сумын иргэдийн туршлагаар 
“Хүмүүжлийн эерэг арга”  уулзалт, 
хэлэлцүүлэг зохион  байгуулна.  

9.  Хүмүүжлийн эерэг 
аргын талаар 
сургамжит 
өгүүллэгээр 
театрчилсан тоглолт 
бэлтгэж тоглох 

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 

Улиралд 
1 удаа 

Нийгмийн ажилтан, дуу хөгжмийн багш 
болон соёлын төвтэй хамтран сургамжит 
өгүүллэгээр театрчилсан тоглолт бэлтгэж 
сумын иргэдэд тоглоно. 

Зорилт 3-ын хүрээнд: 

10.  “Хүмүүжлийн эерэг 
аргыг дэлгэрүүлэхэд 
эцэг эхийн оролцоо” 
баримт бичиг гаргах 

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 
 

11-р сард 
 

 

Сургуулийн захиргаатай хамтарч хүүхдийн 
хүмүүжлийн эерэг аргыг дэлгэрүүлэхэд эцэг 
эхийн оролцоо баримт бичиг боловсруулж, 
мөрдөнө. 



11.  Эцэг эхэд даалгавар 
өгч жилийн турш 
хэрэгжүүлэх 

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 
 

Жилийн 
турш 

“Хүмүүжлийн эерэг аргыг дэлгэрүүлэхэд 
эцэг эхийн оролцоо” баримт бичгийн бүх 
эцэг эхэд танилцуулж, жилийн турш 
хэрэгжүүлж, дараа жил нь баримт бичгээ 
сайжруулах аргаар сургуулийн захиргаатай 
хамтран ажиллана. 

12.  “Хүмүүжилтэй хүүхэд” 
үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 

2-р сард Сумын түвшинд эцэг эхийн оролцоотой 
“Хүмүүжилтэй хүүхэд” үйл ажиллагаа 
зохион байгуулна.   

Төслийн хаалт 

     
13.  Төслийн үйл 

ажиллагааг дүгнэх 
уулзалт 

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 

2019.11-р 
сар 
2020.4-р 
сард 

Сумын түвшинд зохион байгуулна. 

 

Зардлын задаргаа 

Зардлын төрөл Хэмжи
х нэгж  

 
тоо 

Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

 
           Үр дүн 

Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа  

Сонины эх 
бэлтгэдэг 
программ 
худалдан авах 

 
 
ш 
 

 
 
1 
 

 
 
200.000 
 

 
 
200.000 
 

Сонины эх бэлтгэхэд байнга 
ашиглана.  

Мэргэжлийн 
хүнээр программ 
хэрхэн ашиглах 
талаар сургалт 
авах 

 
 
Өдөр 

 
 
5 

 
 
50.000 

 
 
250.000  

Програмаа бүрэн ашиглаж сурна.  

Өнгөт принтер ш  1  900.000 
 

900.000 
 

Эдгээр тоног төхөөрөмжийг 
ашиглан сард сар бүрийн СЭЭБХ-
ны сонин гаргана. Эцэг эхэд 
зориулсан сургалтын гарын авлага 
тараах материал зэргийг хэвлэнэ.  

Принтерийн хор Өнгөт  4 80.000 320.000 Гарын авлага, ном товхимол хэвлэх 

Бичгийн  цаас боодол 40 12.000 480.000 Гарын авлага, ном товхимол хэвлэх  

А3 хэмжээтэй 
фото цаас 

боодол 30 30.000 900.000 Сонин хэвлэн гаргах, түгээх  

Худалдан авалт 
хийхээр хот явах 
унааны зардал    
 
Ачааны үнэ 

ирэх, 
буцах 
зардал 
 
кг 

 
2 
 
 
500 

  
150.000 
 
 
400 

 
300.000 
 
 
200.000 

Чанартай бараа бүтээгдэхүүн 
худалдан авна.   
 

Интэрнэтийн 
төлбөр   

  120.000 120.000₮ Төслийн хугацаанд олон нийтийн 
сүлжээнд төслийн үйл 
ажиллагааны явц, үр дүнгийн 
мэдээлэл оруулна. 

Баннер  
/ханын, стенд/ 

ш 2 75.000 150.000 Үйл ажиллагаанд байнга ашиглана. 



Харилцаа 
холбооны 
зардал 

5 удаа 15 хүн 250.000 СЭЭБХ-ны УЗ-ийн гишүүд, 
идэвхтэн гишүүдийн харилцаа 
холбоонд зарцуулна. 

Эцэг эхийн 3 
клубын 
төлөвлөх, дүгнэх 
уулзалтын 
зардал 

   удаа  6 30.000 180.000 Клубын эцэг эхчүүд уулзаж, 
сургуулиа дэмжих үйл ажиллагааг 
санаачлах, сургуулийн захиргаатай 
хамтран ажиллах төлөвлөлт хийж, 
зохион байгуулалттай ажиллана. 

Эцэг эхийн 3 
клубын үйл 
ажиллагааг 
дэмжих зардал 

удаа 3 200.000 600.000 

 

Төслийн нээлт, 
дүгнэх 
уулзалтын 
зардал  

удаа 3 100.000 300.000 Төслийн үйл ажиллагааг сумын ард 
иргэд, удирдлага, эцэг эхчүүдэд 
танилцуулах, хамтын үйл 
ажиллагаа зохион байгуулна. 

Банкны шимтгэл    50.000  

Бүгд  5.020.0                                   2000$X2600₮=5.200.000₮ 

 

Хэсэг VI. Төслийн тогтвортой байдал 

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр сурагчдыг эх хэлээрээ зөв ярих болон уран яруу унших 
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. Бага 
боловсролын сурагчдын авъяасыг нээж дэмжин ажиллана. 

 

 


