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7 хоногийн товч мэдээ

Монгол хэл бичгийн 2 дахь удаагийн шалгалтанд
нийт 441 сурагч орж, 380 сурагч буюу 86.1% нь
400 - гаас дээш оноо авч тэнцсэн. /Хорио
цээртэй холбоотой Ногооннуур сумаас мэдээ
өгөөгүй байна./
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ЕЭШ - 2019 аяны хүрээнд ХИС - ийн Баян - Өлгий
аймаг дахь салбар сургуулийн сэтгэл судлалын
багш нар аймгийн ерөнхий боловсролын
сургуулиудад
сэтгэл
судлалын
сургалт
явуулсан.
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Аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын багш,
ажилчдын “Спортын анхдугаар наадам” - ыг
амжилттай зохион байгуулж, нийт 700 гаруй
багш ажилчид спортын 6 төрлөөр авхаалж
самбаагаа сорилоо.

4

“Эрүүл хүнс” сарын аяны хүрээнд бүх сумдад
хяналт шалгалтыг МХГ, ЭМГ, ХХААГ - тай
хамтран хийсэн.
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Ховд аймагт гадаад хэлний багш нарт зориулсан
зохион байгуулагдсан “Төгсөгчдийн форум, нэг
өдрийн сургалт” - ад аймгаас англи, орос хэлний
9 багш хамрагдаж, мэргэжлээ дээшлүүлсэн.

Дараагийн 7
хоногт
шийдвэрлэвэл
зохих асуудал

Бусад асуудал
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Бага ангиас авах анги дэвших шалгалтын
хуваарийг батлуулан, сургуулиудад хүргүүлсэн.
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“Бага боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн
баг аймагт ажиллаж байна.
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Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөлтийн
баярыг “Эрдмийн баяр” болгон тэмдэглэх тухай
болон аймагт 5 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион
байгуулах талаар чиглэлийг сургуулиудад
хүргүүллээ.

2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

№
1

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч Хугацаа
Хэрэгжүүлэх байгууллага, албан
агуулга
тушаалтан
Аймагт зохион байгуулж буй сарын 7 хоног “Эрүүл хүнс” сарын аяны хүрээнд бүх
аян гэх зэрэг үйл ажиллагануудад
сумдад хяналт шалгалтыг МХГ, ЭМГ,
идэвхтэй оролцох, ард иргэдэд
ХХААГ - тай хамтран хийсэн. Манай
шуурхай үйлчлэхийг үүрэг болгов.
байгууллагаас
С.Ерия,
Б.Аяужан,
Д.Еркеш,
ажиллаа.

С.Гаура

Биелэлт
Байгууллагуудын
ажиллагаатаазар

үйл
дээр

нь

хяналт шалгалт хийж, эрүүл
хүнс, аюулгүй байдал, ариун

мэргэжилтнүүд цэврийн талаар зөвлөгөө өгч
ажилласан.

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 4 дүгээр сард
хийсэн ажлын мэдээлэл
2019.04.30
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7 хоногийн товч мэдээ
Монгол бичгийн улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын давааг зохион
байгуулж, байр эзэлсэн багш, сурагчдын шагналыг гардуулсан.
“Элсэлтийн Ерөнхий шалгалт 2019” 2 сарын аяны хэрэгжилтийг хангах, 12
дугаар анги төгсөгчдөөс монгол хэлбичгийн шалгалт авах болсонтой
холбогдуулан монгол бичгээр “Хэн хурдан унших бэ” олимпиадыг зохион
байгуулж, амжилттай оролцсон.
Монгол хэлбичгийн шалгалтын дүн гарсан. Үүнд 762 сурагч оролцож,
33,7 хувь нь тэнцсэн болно. Орон нутгийн радиогоор
хэлбичгийн
шалгалтын дүнг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж, мэдээлэл өгсөн.
Аймгийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу байгуулагдсан ажлын
хэсэгтэй хамтран СӨБоловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 2019 оны 04
дүгээр сарын 03-ний өдөр Буянт сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл
ажиллагатай танилцсан.
Цахим сорил шалгалтын дүнг сургуулиудад хүргүүлж, сургалтын чанарт
анхаарч ажиллах талаар удирдлагуудад үүрэг өгсөн.
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БСУГ-ын дарга Х.Зауре, СӨБоловсрол хариуцсан мэргэжилтэн К.Серикгүл
болон бусад холбогдох хүмүүс Өлгий сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг
31 хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдийн өнөөгийн байдалтай танилцаж,
шинээр гарч буй эрх зүйн баримтуудын талаар зөвлөгөө өгсөн.
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Увс аймагт зохион байгуулагдсан баруун бүсийн Экологийн анхдугаар
олимпиадад манай аймгийн баг амжилттай оролцож, Дарын цогцолбор

Дараагийн 7 хоногт
шийдвэрлэвэл зохих
асуудал

Бусад асуудал

сургуулийн сурагч М.Танжарых, ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн сурагч С.СувдЭрдэнэ нар 3 дугаар байр тус тус эзэлсэн болно.
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БСШУСЯ-ны Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн тэтгэлэгт
хөтөлбөрт хамрагдахаар ЕБС-иудаас бичиж ирүүлсэн 42 төслийг нэгтгэж,
Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн багт уламжилсан болно.
Хэлбичгийн шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн сурагчдыг бэлтгэх
зорилгоор 7 бүсэд монгол хэлний зөвлөх багийн гишүүдийг ажиллуулахаар
БСУГазрын дарга ажлын хэсэг байгууллаа.
Соёлын биет бус өвийг хамгаалах, Чулуун соёлын өв үндэсний
хөтөлбөрүүдийг аймагт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулан аймгийн ЗДТГазар хүргүүллээ.
Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан, хэл бичгийн шинжлэх
ухааны доктор, нэрт Монгол түрэг судлаач Б.Базылханы нэрэмжит монгол
хэлний хичээлийн олимпиадыг анх удаа багш, сурагчдын дунд зохион
байгууллаа.
Ерөнхий
боловсролын сургуулиудын
удирдлагуудад
хэлбичгийн
шалгалтад бэлтгэх зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
Ерөнхий боловсролын сургууль бүрт ажиллаж буй бүх монгол хэлний багш
нарыг илүү цагаар ажиллуулан сурагчдад 10 хоногийн эрчимжүүлсэн
сургалтыг сургууль дээрээ зохион байгуулах талаар БСУГазрын дарга
сургуулийн удирдлагуудад үүрэг өгсөн.
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Аймгийн нийт ЕБС-иудыг 7 бүсэд хувааж, бүс бүрт монгол хэлний зөвлөх
багийн гишүүдийг ажиллуулж байна.

15

Өсвөрийн төгөлдөр хуурчдын тоглолтыг зохион байгуулж, нийт 60 гаруй
хүүхэд оролцсон.
Бага ангийн багш нарын дунд зарласан "Байгалийн ухааны туршилтат
хичээлийн үр дүнг сайжруулах нь" уралдаанд 29 багш оролцож, эхний
байранд шалгарсан 2 багшийг сургагч багшаар тодруулан нэрсийг БМДИд уламжилсан болно.
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БСШУСЯ-наас Хос хэл дээр сургалт явуулдаг ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн
сурагчдад зориулсан казах хэл дээр хүүхдийн ном нийлүүлэх болсонтой
холбоотой судалгаа хийж, анги бүрт нийлүүлэх номын тооцоог гарган,
БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛд илгээсэн.
Сургуулиудын ухаалаг самбар ашиглалалт, сургуулийн номын санд
нийлүүлсэн уран зохиолын номын судалгааг тус тус мэдээллийн системд
оруулсан.
2019 оны 4 дүгээр сарын 6-наас 11-ний өдөр хүртэл Улаанбаатар хотод
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цэнгэг усны нөөц, байгаль
хамгаалах төв УТҮГ-тай хамтран зохион байгуулсан “Ногоон паспорт”
эзэмшигч шилдэг багш, сурагчдын уулзалт, сургалтад манай аймгаас 7
сурагч, БСУГазрын мэргэжилтэн М.Сержан нар оролцож байна.
Ховд ИСургуулийн багш нартай хамт нийт 25 түүх нийгмийн багш нарт
логикийн хичээлээр сургалт зохион байгуулсан.
Төрөлжсөн олимпиадын 2-ын давааг 3 дугаар сарын 25-наас 4 дүгээр
сарын 10 нь хүртэл 19 судлагдахууны төрлөөр амжилттай зохион
байгуулсан болно. БСУГазраас 5 төрлийн олимпиадыг шинээр нэмж
зохион байгууллаа.
Аймгийн Засаг даргын ивээл дор "Ирээдүйн одод" хүүхдийн урлагийн их
наадамыг зохион байгуулсан. Наадмыг аймгийн ЗДТГ, ХГБЗХГ, БСУГ, ХДТ,
Дэлхийн Зөн ОУБ-ын Баян-Өлгий дахь салбар хамтран зохион байгууллаа.
Их наадамд ерөнхий боловсролын 23 сургуулийн 420 гаруй хүүхэд
багачууд урлагийн 7 номинациар оролцсон ба авьяаслаг сурагчдыг
тодруулан алдаршуулж, урамшуулсан. Булган сумын ерөнхий
боловсролын 1 дүгээр сургууль багийн дүнгээр 1 дүгээр байр эзэллээ.
Олон Улсын Боловсролын Хөгжил сантай хамтран Канад, Авсрали,
Америк, Хятад улсад үнэ төлбөргүй суралцах шалгалтыг зохион байгуулж,
12 анги төгсөгчдөөс 350 гаруй сурагч хамрагдан шалгарсан 50 хүүхдийг 2
дахь шатны шалгаруулалтанд оролцуулсан. Шалгарсан 20 хүүхдэд тус
улсад 100%-ийн тэтгэлгээр суралцах эрхийн бичгийг гардуулсан.
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй Монгол хэлбичгийн шалгалтын
502 хүүхэд хамрагдаж, шалгалт авах ажлыг зохион байгуулсан болно.
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"Ирээдүйн одод" хүүхдийн урлагийн их наадамд шалгарсан хүүхдүүдийн
ГАЛА тоглолтыг 4 дүгээр сарын 23-нд зохион байгууллаа.
Улаанбаатар хотод болсон “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг олон талт
хамтын ажиллагаа” үндэсний 3 дугаар чуулганд БСУГазрын нэг
мэргэжилтэн оролцож ирсэн.
“Газарзүйн зургийг хэн сайн мэдэх вэ?” танин мэдэхүйн тэмцээнийг бүх
ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан. 10-11 ангийн
нэг нэг сурагч баг болж оролцсон. Нийт 10 баг оролцсон болно.
Энэ жилийн 12 дугаар анги төгсөгчдийн ЭЕШ-ын бүртгэл дууссан.
Монгол хэлбичгийн 2 удаагийн шалгалт авах бэлтгэл ажил хангагдсан.
Мэдээлэл зүйн багш нарт сурах бичгийн агуулга болон олимпиадад бэлтгэх
арга зүйн зөвлөгөө өгч 1 өдрийн сургалт явуулсан.
‘’Эрүүл хүнс сарын аянд төлөвлөгөө гаргасан.
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‘’Бага боловсролын чанарыг сайжруулах’’ төсөлийн тайланг Боловсролын
хүрээлэнд хүргүүлсэн.
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Улсын төрөлжсөн олимпиадын 3-ын даваанд оролцох багш, сурагчдын
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
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Нийт хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг бие бялдарын сорилд хамруулах
ажлыг заасан хугацаанд зохион байгуулж байна.

