Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 7 хоногт
хийсэн ажлын мэдээлэл
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7 хоногийн товч мэдээ
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.
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Өсвөрийн төгөлдөр хуурчдын тоглолтыг зохион байгуулж, нийт 60 гаруй хүүхэд
оролцсон.
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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 БМДИ-д уламжилсан
болно.
БСШУСЯ-наас Хос хэл дээр сургалт явуулдаг ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн
сурагчдад зориулсан казах хэл дээр хүүхдийн ном нийлүүлэх болсонтой

Дараагийн 7
хоногт
шийдвэрлэвэл
зохих асуудал

Бусад асуудал

холбоотой судалгаа хийж, анги бүрт нийлүүлэх номын тооцоог гарган,
БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛд илгээсэн.
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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.

2019 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн
үүрэг даалгаварын биелэлт
2019.04.11
№

Өгөгдсөн үүрэг даалгаварын товч агуулга

Хугацаа

1

“ЭЕШ-2019” хоёр сарын аяны хүрээнд мэргэжлийн
байгууллага эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийн идэвх
7 хоног
чармайлтыг нэмэгдүүлэн Монгол хэл болон бусад
хичээлүүдийн шалгалтад онцгой анхаарч
сурагчдыг бэлтгэх

Биелэлт
1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын
удирдлагуудад хэлбичгийн шалгалтад бэлтгэх
зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
2. 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.
3. Аймгийн нийт ЕБС-иудыг 7 бүсэд хувааж, бүс
бүрт монгол хэлний зөвлөх багийн гишүүдийг
ажиллуулж байна.

