Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 7 хоногт
хийсэн ажлын мэдээлэл
/ V/2 – V/09 /
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7 хоногийн товч мэдээ
Аймгийн нийт бага ангийн багш нарын монгол
хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн
хүрээнд ажлын хэсэг ажиллаж сургалтын
хөтөлбөр боловсруулав
“Бага ангийн сурагчдын унших чадварыг
хөгжүүлэх, үнэлэх зарим арга, хэрэгсэл” багш
нарт зориулсан гарын авлагыг ажлын хэсэг казах
хэлэнд орчуулж дууслаа
Анги дэвших болон ЭЕШ-ын талаарх журам,
бэлтгэл ажлыг хангах талын ажлын чиглэлийг
сургуулиудад хүргүүлэв
“Соёлын биет бус өвийг хамгаалах, бүртгэл
мэдээллийн сан бүрдүүлэх тухай” соёлын
ажилтнуудад зориулсан зөвлөмж боловсруулсан
ЗД-ын нэрэмжит ЕБС-ийн багш нараас авах
шалгалтын сэдэв боловсруулан бэлтгэл ажлыг
хангаж байна
Үндэсний бичиг үсгийн баярыг тохиолдуулан
ЕБС-ийн Монгол хэлний хичээлийн хүрээнд
үндэсний монгол бичгээ хойч үедээ өвлүүлэх,
түүх соёлоороо бахархах, түгээн дэлгэрүүлэх
талаар нэг цагийн хичээлийг зааж, видео бичлэг
хийн, сайн хичээл боловсруулсан
Монгол Улс Япон Улсын ЗГ-ын хэлэлцээрийн
дагуу хэрэгжиж буй “Инженер технологийн дээд
боловсрол -1000 инженер” хөтөлбөрөөр суралцах
хүсэлтэй төгсөгчдийн бүртгэл явагдаж дууслаа.
/нийт 31 сурагч бүртгүүлсэн, V/11-нд шалгалт

Дараагийн 7 хоногт
шийдвэрлэвэл зохих
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Багшлах эрх олгох, хасах, нөхөн олгох журамд
саналаа өгч БСШУСЯ-д хүргүүлсэн
“Монголын ирээдүй – миний ирээдүй” гар зургийн
уралдааны удирдамжийг сургуулиудад
хүргүүлсэн
БСШУСЯ, Боловсрол телевизтэй хамтран зохион
байгуулж, бага ангийн багш нарын дунд зарласан
“БИ БАГШ” зорилтот шоу нэвтрүүлэг I шатны
шалгаруулалтыг хийв
Бага ангийн анги дэвших шалгалтын даалгаврын
сан бүрдүүлэв
“ЭЕШ – 2019” аяны хүрээнд математик, физикийн
хичээл дээр “Мини ЭЕШ”, 12 дугаар ангиудын
сурагчдын дунд “Миний сонголт – амьдралын
баталгаа” эссе уралдаан тус тус зохион
байгуулсан.

2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 03-НЫ ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
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Хугацаа

Хэрэгжүүлэх
байгууллага, албан
тушаалтан

Биелэлт


1

Гарсан захирамжийн биелэлтэд анхаарал
тавьж, ард иргэд болон ажилчдыг үнэн
зөв мэдээллээр хангаж, хорио цээрийн
дэглэмийг чанд сахиж ажиллахыг үүрэг
болголоо.



7 хоног

Боловсрол, соёл,
урлагийн газар



ЗД-ын захирамжийн биелэлтийг
хангаж ажиллах талаар БСУГын даргаас зөвлөмж явуулсан
Бүх сургууль, цэцэрлэгийн
хүүхдүүддээ тарваган тахлын
талаар ойлголт өгөхийг
зөвлөсөн
IV/30-V/7ний хооронд зорилтот
сургууль цэцэрлэгүүд үйл
ажиллагаагаа бүрэн зогсоож,
захирамжийн заалтыг
биелүүлсэн

