
 
Төслийн нэр: “Бүтээлч  – СЭЭБХ” 

 
Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  
 

Аймаг/ хот: Сүхбаатар 

Сум /дүүрэг: Мөнххаан 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Сургуулийн 1-р байрны 207 тоот 

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Даваасүрэн овогтой Баттуул 

   
Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  

 Сэтгэх чадварын секц 10 жил 
хичээллэж байгаа ба сүүлийн 5 жил 
аймагтаа 5 удаа 1-р байр эзэлсэн. 

 Улсад бүтээлч багш уралдаанд бага 
ангийн багш нар амжилттай оролцож 4-
р байр 

 Бага ангийн багш Д.Болор-Эрдэнэ 
байгалийн ухааны хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх уралдаанд 
амжилттай оролцож түгээн 
дэлгэрүүлэлт хийсэн. 

 Сайн хичээлийн санг сургууль дээрээ 
бүрдүүлж сургалтандаа тогтмол 
ашигладаг.  

Сул тал  

 Сургалтын хэрэглэгдэхүүн байхгүй 

 Сургалтын орчин дутмаг  

 Хаягдал материалыг ашигладаггүй.  

 Байгалийн ухааны  хичээлээр 
сурагчдын бүтээл хомс  

 Багш нарын хамтын ажиллагаанд ахиц 
тааруу 

 Сайн сургуулийг дэмжих аргачлалаа 
бүрэн эзэмшээгүй.  

 Эгэх хариуцлагын арга хэрэгслүүдийг 
ашигладагшүй.  

 Эцэг эхийн оролцоо сул  

 СЭЭБХ-ны гишүүдийг бэхжүүлэх 
шаардлагатай.  

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  

 Бага ангийн багш, эцэг эх, сурагчдын 
харилцаа, хамтын ажиллагаа сайжирч, 
сурлагын чанарын ахиц гарах 

 Эцэг эхчүүд чадавхижих 

 Орон нутгийн нөөц боломжоо ашиглах 

Эрсдэл  

 Эцэг эхийн боловсролын түвшин өөр 
өөр.  

 Багш нарын ажлын ачаалал их.  

 Сэтгэл ханамж хангалтгүй.  

 Эцэг эхчүүд сургууль болон сургалтын 
орчинд сэтгэл хангалуун бус байдаг. 

 
Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  
 

Зорилго   
 

Эцэг эхийн оролцоотойгоор сургуулийн орчныг сайжруулах замаар 
бага ангийн суралцагчдын сурлагын ахицыг сайжруулахад хувь нэмрээ 
оруулна. 

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага ангийн 487 сурагч, тэдний эцэг эх, 17 анги удирдсан багш, СЭЭБХ-
ны гишүүн эцэг эх, багш нар  

 
Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө    

 

№  Үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

Хугацаа Хүрэх үр дүн  

1.  Төслийн нээлт СЭЭБХ, 
сургуулийн 
захиргаа 

6-р сар Төслийн зорилго, үйл ажиллагааг 
сумын эцэг эх, сургууль, төрийн 
байгууллагын төлөөлөлд 
танилцуулна. 



Сайн сургуулийг дэмжих аргачлал (ССДА)-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

2.  Сургалт зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ  9-р сар  ССДА-ыг хэрэгжүүлэх хамтарсан 
багийн 15 гишүүнд арга зүйн 
сургалт зохион байгуулна.  
Хамтарсан багт эцэг эх, малчин 
эцэг эхийн төлөөллийг оруулна.   

3.  Аргачлалаа 
хэрэгжүүлэх 

СЭЭБХ, 
Хамтарсан 
баг  

10-11-р 
сар 

Эцэг эх багштай хамтран 
сургуульд ажилласнаар 
сургуулийн нөхцөл байдлыг 
мэдэж, оролцоо нэмэгдэнэ. 

4.  Уулзалт зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ, 
Хамтарсан 
баг 

11-р 
сарын 1 

Эцэг эхийн төлөөлөл сургуульд 
ажиллах хугацаанд юу мэдэж, сурч 
авсан, хүүхдийнхээ төлөө 
сургуулийн үйл ажиллагаанд 
оролцохын ач холбогдлыг бусад 
эцэг эх, сургуулийн хамт олонд 
тайлагнана. Мөн үнэлгээний үр 
дүнд үндэслэн сургуулийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал 
хүргүүлж, эцэг эхээс санал авна. 

Сургуулиа дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд  

5.  Сургууль дэмжих 
төлөвлөгөө 
боловруулах  

СЭЭБХ, 
Хамтарсан 
баг 

11-р сар Сургуулийн хамт олонд 
танилцуулсан тайлангийн үеэр 
гарсан саналыг үндэслэн сургууль 
дэмжих төлөвлөгөөг сургуулийн 
захиргаатай хамтран гаргана.  

6.  Сургуулийн 
засаглалын 
орчныг дэмжих 
үйл ажиллагаа  

СЭЭБХ, 
материаллаг 
орчны баг  

12-р сар  Гарын ур дүйтэй эцэг эхчүүдийг 
баг болгож ажиллуулна. Анги, 
бүлэг бүрийн төлөөлөл эцэг эхийг 
оролцуулахад анхаарна.  

7.  Сургуулийн сэтгэл 
зүйн орчныг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа 

СЭЭБХ,  
сэтгэл зүйн 
орчны баг 

1-р сар  Хүүхдийн эрх, хамгааллын 
мэргэжилтэн урьж эцэг эх, багш, 
сурагчдад сургалт зохион 
байгуулна.  

8.  Сургуулийн 
материаллаг 
орчныг дэмжих 
үйл ажиллагаа 

СЭЭБХ, 
Засаглалын 
орчны баг, 
сургуулийн 
удирдлага  

2-3-р сар  Сургуулийн захиргаатай хамтран 
сургуулийн дүрмийг оролцогч 
талуудын саналыг тусган 
сайжруулна.  

Нөлөөллийн чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд  

9.   “Харилцан 
суралцъя” 
чуулганд оролцох  

СЭЭБХ, 
Сургуулийн 
удирдлага  

3-р сар Бусад СЭЭБХ-доос суралцах,  
өөрсдийн ажлыг түгээх, 
тайлагнана.  

10.  Төслийн үр 
дүнгийн чуулган 

СЭЭБХ-ны 
Удирдах 
зөвлөл 

4-р сар Төслийн хэрэгжилт, ололттой тал, 
сайжруулах санал, цаашид 
хэрэгжүүлэх ажил, төслийн 
тогтвортой байдлыг дүгнэнэ.  

 
 
 
 
 
 



Хэсэг  IV  Зардлын задаргаа 
 

Зардлын төрөл Хэмжих 
нэгж 

То
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Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

Хүрэх үр дүн 
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Бичгийн цаас  боодол 10 12,000 120,000 СЭЭБХ, сургуулийн 
захиргаатай хамтран 
зохион байгуулах 
уулзалт, сургалт, ССДА-
ыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд ашиглана. 

Стенд/баннер ш 2 50,000 100,000 

Принтер ш 1 550,000 550,000 

Принтерийн хор ком 3 20,000 60,000 

Самбарын цаас боодол 3 18,000 54,000 

Ватум  боодол 3 20,000 60,000 

Маркер  хайрцаг 8 10,000 80,000 
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ССДА-ыг 
хэрэгжүүлэх 2 
өдрийн сургалт 

2 багш  250,000 500,000 Багш нарын унаа болон 
томилолтын зардал 
багтсан болно. 

Сургалтын 
хоол, цайны 
зардал   

2 өдөр 20 
хү
н 

10,200 408,000 Сургалтад хамтарсан 
багийн (эцэг эх, багш, 
сурагч, удирлагын багийн 
төлөөлөл) 13 хүн, 
СЭЭБХ-ны 5 гишүүн нийт 
18 хүн, 2 багш, нийт 20 
хүн хамрагдана. 

Сургуулийн 
орчныг үнэлэх 
зардал 

3 багт 1 
уд
аа 

100,000 300,000 Эцэг эх, багш, сурагч, 
сум, сургуулийн 
удирдлагын төлөөлөл 
багаар ажиллах, тайлан 
бичих чадварт 
суралцана. 
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Төслийн нээлт Удаа  1  200,000 СЭЭБХ-ны төслийн үйл 
ажиллагааг танилцуулах, 
сурталчлах, эцэг эхийг 
татан оролцуулна. 

Төслийн үр 
дүнгийн чуулган 

Удаа  1  200,000 

Сургуулиа 
дэмжих багийн 
үйл ажиллагааг 
дэмжих зардал 

1. Засаглал 
2. Сэтгэл зүй 
3. Материаллаг  

300,000 
300,000 
1,050,000 

Засаглал, сэтгэл зүй, 
материаллаг орчны 
багийн санаачилсан үйл 
ажиллагааг дэмжинэ. 
Материаллаг орчны баг 
гарын дүйтэй эцэг эхийг 
оролцуулан сурагчдад 
хэрэгцээтэй зүйлсийг 
сургуульд хийж бүтээнэ. 
Сургуулийн төсөвт 
байдаг зүйлд 
хамаарахгүй. 

“Харилцан 
суралцъя”-д 
оролцох 

Үйл ажиллагаанд 
Замын зардал-5 хүн 

500,000 
100,000 

Сүхбаатар аймгийн 
БСУГ-ын газар, 
сургуулийн захиргаатай 
хамтран ажиллана. 
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  Уулзалтын 
зардал 

удаа 10 10,000 100,000 



Харилцаа 
холбоо зардал, 
интернэт 

УЗ-д   150,000 Сургалт, чуулга 
уулзалтын бэлтгэл ажлыг 
хангана. 

Унааны зардал    150,000 

 Банкны 
шимтгэл 

   50,000  

Бүгд                                                5 332 000  

   
Хэсэг VI Төслийн тогтвортой байдал   
СЭЭБХ болон сургуулийн хамт олны асуудлаа хамтдаа олж харах, асуудлаа хамтран 
шийдвэрлэх, багаар ажиллах, нөлөөллийн чадавх бэхжиж, шийдвэр гаргах түвшний 
хүмүүст асуудлаа танилцуулж, шийдвэрлэх үйл явцад нь оролцож сурна. Мөн байгалийн 
ухааны хичээлд ашиглах хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулахад эцэг эхчүүд оролцоод 
зогсохгүй, цаашид байгалийн ухааны болон эх хэлний хичээлд ашиглах 
хэрэглэгдэхүүнтэй болно. СЭЭБХ-ны үйл ажиллагааг сумын түвшинд таниулах ач 
холбогдолтой. Төслийн үйл ажиллагаа дууссан ч төслийн хүрээнд олж авсан арга зүй, 
туршлагаа үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой болно.  

 


