
 

Төслийн нэр: “Тасралтгүй суралцъя”  

Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  

Аймаг/ хот: Булган аймаг  

Сум /дүүрэг: Бугат сум 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Ерөнхий боловсролын сургууль, Бугат СЭЭБХ  

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Б.Думаа 

   

Хэсэг IIа Нөхцөл байдлын шинжилгээ  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  

1. “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийг 
“Эх хэл-Эрхэм баян” нэртэйгээр 
хэрэгжүүлсэн. 

2. Жил бүр уламжлал болгон ИТХ-тай 
хамтран ИТХ-ын нэрэмжит математикийн 
олимпиадыг явуулж, сурагчдыг мөнгөн 
шагнал, медалиар урамшуулдаг.  

3. Бага ангийн багш нар монгол хэл, 
математикийн  хичээлээр бага ангийн 
сурагчдыг гарааны шалгалтын үнэлгээн 
дээр үндэслэн 3 түвшинд хувааж түүний 
дагуу ялгаатай түвшний даалгаврын сан 
бүрдүүлсэн. 

4. Бугат сумын уугуул Орхон аймгийн  
математикийн багш  Бат-Эрдэнэ улиралд 
нэг удаа ирж 3 өдрийн математикийн 
хичээлийг бага ангийн багш нарт үнэ 
төлбөргүй заадаг. 

5. Цана, боксын спортоор аймаг улсдаа 
алдартай. 

Сул тал  

1. Сурагчид хичээлийн хэрэгсэл, гарын авлагаар 
бүрэн хангагдаж чаддаггүй, гэрийн даалгавар 
хийдэггүй.  

2. Эцэг эхийн боловсрол, оролцоо дутмаг, багш, 
эцэг эхтэй холбоогүй ажилладаг. 

3. Багшийн ур чадвар, арга зүй сул, багшийн 
хичээлд ашиглаж буй үзүүлэн цөм 
хөтөлбөрөөс хоцрогдсон. 

4. Бага ангийн багш нар түлхүү монгол хэлний 
хичээлийг ордог.Математикийн хичээл 
хоцорчихдог. 

5. Багшийн тогтворгүй байдал. 
6. Анги танхим хүрэлцээ муутай, жижиг ангид 

хичээллэдэг.  
7. Эцэг эхээс сургуулийн талаар сэтгэл 

ханамжийн судалгааг авахад: 

А.Хангалуун-25     -       35% 
Б. Дунд зэрэг-34    -        49% 
В. Хангалуун бус-11   -   16% 

гэж хариулсан байна. Судалгаанаас харахад, эцэг 
эхчүүдийн сэтгэл ханамж дунд зэрэг байгаа нь 
илт байна. Ингэхээр сурагчдыг математикийн 
хичээлээр амжилттай сайн сургаж, сурлагын 
амжилтыг сайжруулах хэрэгцээ  байна. 

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  

1. Онолын мэдлэг дээшилж, заах арга зүй 
өөрчлөгдөн багаар хамтран ажиллах 
чадварыг төгс эзэмшиж аймгийн болон 
улсын аливаа олимпиад болон уралдаан 
тэмцээнд багш болон сурагчид амжилт 
гаргах. Эцэг эхчүүд багш нарыг дэмждэг 
тэдэнд тусалдаг  болох. 

2. Сургуулийн захиргаа, бусад сургуулийн 
багш нараас суралцах, эцэг эхээс дэмжлэг 
авах. 

Эрсдэл  

1. Суралцагчдын шилжилт хөдөлгөөн. 
2. Багш нар  мэргэжилдээ хайртай боловч 

ажилдаа сэтгэл дундуур явдаг. Багшийн 
ажлын амжилт  бол зөвхөн багшаас 
шалтгаалахгүй сурагч, эцэг эх, багш гурваас 
шалтгаалдаг учраас. 

  

 

 



Хэсэг Iiб Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  

Зорилго   Сумын хэмжээнд сургуулиас завсардсан малчин өрхийн хүүхэд, эцэг эхэд туслах, 
эцэг эхийн оролцооны шинэлэг загвар бий болгоно.   

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага ангийн суралцагч-98 

Бага ангийн багш-5 

Эцэг эхчүүд, сургуулийн удирдлага 

 

Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө    

№ Үйл ажиллагаа 
Хариуцах 

эзэн 
Хугацаа Хүрэх үр дүн 

1.  Төслийн нээлт 
СЭЭБХ, 
сургуулийн 
удирдлага  

2019.6-р сар 

Сумын удирдлагуудыг урих, 
СЭЭБХ-ны үйл ажиллагааг 
танилцуулах, төслийн үйл 
ажиллагааг таниулах. 

2.  
Сумын бага ангиас сургууль 
завсардсан сурагчдын 
судалгааг гаргана.  

СЭЭБХ  2019.9-р сар 
СЭЭБХ-ны гишүүд, сумын 
насан туршийн боловсролын 
багш  

3.  
Малчин, сургууль завсардсан 
хүүхдэд туслах хөтөлбөр 
төлөвлөгөө боловсруулах  

СЭЭБХ, 
БАЗАН  

2019.9-10-р 
сар  

Сумын хэмжээнд сургууль 
завсардсан хүүхдүүдэд хүрч 
ажиллах төлөвлөгөөтэй 
болно.  

4.  

Эцэг эхчүүдээс явуулын багц 
хийх, сонирхолтой хүмүүсийг 
сонгон авч, баг болгох, сургаж 
дадлагажуулах  

СЭЭБХ, 
БАЗАН 

2019.10-11-р 
сар 

Эцэг эхийн сайн дурын 
багтай болно.  

5.  
Малчин өрхөөр явж, явуулын 
эцэг эхийн баг ажиллах  

СЭЭБХ, 
Сайн дурын 

баг  

2019.10-р 
сараас 
тогтмол  

Малчин өрхийн эцэг эхчүүдэд 
тогтмол мэдээлэл өгдөг 
сувагтай болно.  

6.  

Гэрийн нөхцөлд бага ангийн 
хүүхдийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх 
тоглоомыг баяжилт хийх – 
Дотуур байранд байршуулна.  

СЭЭБХ, 
Сайн дурын 
баг, дотуур 

байрны багш  

2019.11-12-р-
сар 

Эцэг эх, багш нар хамтран 
дотуур байрны хүүхдүүд 
ашиглаж болох бүтээлч 
тоглоомын баяжилттай 
болно.  

7.  
Явуулын багийн сургалтын 
материалыг бэлдэх  

СЭЭБХ, 
Сайн дурын 
баг, дотуур 

байрны багш 

2019.10-р сар  

Аль болох гарын доорх 
материалыг ашиглана. 
Зарим шаардлагатай 
материалыг худалдан авна.  

8.  

Эцэг эх, эцэг эхдээ туслах, 
малчин өрхөд хүрч ажиллах 
үйл ажиллагааны загвар 
гаргах, сургуулийн 
захиргаатай хамтрах  

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
удирдлага, 

сумын 
удирдлага 

2019.11-12-р 
сар 

Сургуулийн захиргаатай 
хамтарсан төлөвлөгөөтэй 
болно.  

9.  
Багш бүр цахим хичээл зааж  
хэвших 

БАЗАН 

2020.1-р 
сараас 

7 хоногт 2-с 
дээш удаа 
заах 

Анги тус бүрээр хичээл тус 
бүрийн цахим хичээлийн 
сантай болж, жишиг цахим 
хичээлийг багш үзэж туршиж, 
хичээлдээ ашигласнаар  
сурагчдын хичээл хийх идэвх 
өрнөнө. 



10.  

Бага ангийн багш нар 
туршлага судлах 

Орхон аймгийн 1-р сургуулийн 
бага ангийн багш нар болон 
сургалтын менежерээс нэг 
өдрийн турш хичээлд сууж, 
багшийн бичиг баримттай 
танилцаж туршлага судлах 

БАЗАН 2020.3-р сар 
Багш бүр сургууль дээрээ 
ирж аяны богц задлан 
туршлагыг хэрэгжүүлэх 

11.  

“Эцэг эхийн нэг өдөр” 

Сурагчдын III улиралд үзэх 
хичээлийн төлөвлөгөөг анги 
тус бүрээр урьдчилан гаргаж, 
эцэг эхчүүдэд математикийн 
хичээлийн мэдлэгийг олгоно. 

 

1-р ангийн 
эцэг эхэд 
Б.Думаа 

2-р ангийн 
эцэг эхэд 
Г.Хажидмаа 

3-р ангийн 
эцэг эхэд 
Ч.Даш  

4-р ангид 
М.Оюунчимэг 

5-р ангид 
Н.Пүрэвдаш 

2020.3-р сар 

Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ 
гэрийн даалгаврыг хийлгэхэд 
хялбар дөхөм болно. Багш- 
эцэг эх- сурагчийн холбоо 
сайжирна. 

12.  

Эцэг эхэд зориулсан сургалтыг 
“Харилцаа хандлага” сэдвээр 
Орхон аймгийн лектор 
Н.Алтанцоожийг урьж авах 

СЭЭБХ 2020.4-р сар 

Эцэг эхийн оролцоо 
дээшилж, хандлагат  эерэг 
өөрчлөлт гарна 

13.  

СЭЭБХ-ны уламжлал болсон 
арга хэмжээ болох 
“Сургуулийн гудамж” 
өдөрлөгийн үеэр төсөлд 
хамрагдсан эцэг эх, хүүхдийг 
урьж оролцуулах  

СЭЭБХ, 
сургуулийн 
удирдлага, 

сумын 
удирдлага  

2020.4-р сар  

Төслийн хүрээнд хийж 
бүтээсэн амжилтаа 
хуваалцаж, сайн 
туршлагуудыг түгээнэ.  

14.  Төслийн хаалт 
СЭЭБХ, 
БАЗАН 

2020. 5-р 
сарын эхний 7 
хоногт 

Үр дүнгээ олон нийтэд 
таниулж цаашид тогтвортой 
үргэлжлэх сайн туршлагаа 
хэлэлцэх 

 

Хэсэг  IV  Зардлын задаргаа   

Үйл ажиллагаа, хүрэх үр дүн   
Хэм
жих 
нэгж 

Тоо 
Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт 
үнэ, төг 

Хүрэх үр дүн  

Төслийн нээлт 

ш 100 200 20000₮  Сумын удирдлагуудыг 
урих, СЭЭБХ-ны үйл 
ажиллагааг танилцуулах, 
төслийн үйл ажиллагааг 
таниулна.  

ш 40 2000 80000₮ 

Малчин, сургууль завсардсан 
хүүхдэд туслах хөтөлбөр 
төлөвлөгөө боловсруулах 
уулзалтын зардал  

удаа 2 20000 40000₮ 

Сумын хэмжээнд 
сургууль завсардсан 
хүүхдүүдэд хүрч ажиллах 
төлөвлөгөөтэй болно.  



Эцэг эхчүүдээс явуулын багц хийх, 
сонирхолтой хүмүүсийг сонгон авч, 
баг болгох, сургаж дадлагажуулах 
зардал   

Баг  3 300000 900000₮ 
Эцэг эхийн сайн дурын 
багтай болно.  

Малчин өрхөөр явж, явуулын эцэг 
эхийн баг ажиллах  

Баг  3  150000 450000₮ 

Малчин өрхийн эцэг 
эхчүүдэд тогтмол 
мэдээлэл өгдөг сувагтай 
болно.  

Гэрийн нөхцөлд бага ангийн 
хүүхдийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх 
тоглоомыг баяжилт хийх – Дотуур 
байранд байршуулна.  

удаа 2 200000 400000₮  

Эцэг эх, багш нар 
хамтран дотуур байрны 
хүүхдүүд ашиглаж болох 
бүтээлч тоглоомын 
баяжилттай болно.  

Явуулын багийн сургалтын 
материалыг бэлдэх  

удаа 1  235000 235000₮   

Аль болох гарын доорх 
материалыг ашиглана. 
Зарим шаардлагатай 
материалыг худалдан 
авна.  

Эцэг эх, эцэг эхдээ туслах, малчин 
өрхөд хүрч ажиллах үйл 
ажиллагааны загвар гаргах, 
сургуулийн захиргаатай хамтрах 
уулзалт  

удаа 2 50000 100000₮ 
Сургуулийн захиргаатай 
хамтарсан төлөвлөгөөтэй 
болно.  

Орхон аймгийн математикийн 
багшаас чадавхжуулах сургалт 
авах  

удаа  2 200000 400000₮  

Төслийн хүрээнд хийж 
бүтээсэн амжилтаа 
хуваалцаж, сайн 
туршлагуудыг түгээнэ.  

Хүн  6 10000 60000₮  
СЭЭБХ-ны гишүүд, 
сумын насан туршийн 
боловсролын багш  

Орхон аймагт туршлага судлах 
аялал зохион байгуулах  

  

80000  

120000 

150000 

350000₮  

Сумын хэмжээнд 
сургууль завсардсан 
хүүхдүүдэд хүрч ажиллах 
төлөвлөгөөтэй болно.  

“Эцэг эхийн нэг өдөр” тухайн 
улиралд үзэх хичээлийн агуулгыг 
эцэг эхчүүдэд энгийн, ойлгомжтой 
хэлбэрээр хүргэх  

удаа  6  30000 180000₮  
Эцэг эхийн сайн дурын 
багтай болно.  

Харилцаа ба хандлага эцэг эхэд 
зориулсан сургалт  

удаа  

 

ш 

1 

 

80 

150000 

 

2000 

150000₮  

 

160000₮  

Малчин өрхийн эцэг 
эхчүүдэд тогтмол 
мэдээлэл өгдөг сувагтай 
болно.  

Төслийн хаалт  удаа  1  100000 100000₮  Үр дүнгээ олон нийтэд 
таниулж цаашид 
тогтвортой үргэлжлэх 
сайн туршлагаа хэлэлцэх 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, 
материалын худалдан авалт 

ш 20 11000 220000₮ 

ш 100 500 50000₮ 

ш 5 25000 125000₮ 

ш 5 6000 30000₮ 

ш 300 500 150000₮ 



ш 1 70000 70000₮ 

ш 2 50000 100000₮ 

ш 2 12000 24000₮ 

Сургуулийн гудамж өдөрлөг  удаа  1 300000 300000₮  

Үйл ажиллагааны зардал     266000₮   

Харилцаа холбооны зардал, 
банкны шимтгэл   

удаа  5 40000 200000₮   

  40000 40000₮  

Бүгд 5 200 000₮  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


