Байгальд ээлтэй сургууль, тэргүүн туршлагын эмхэтгэл

Жаргалант сумын байгальд ээлтэй 12 жилийн 1-р сургууль
Уриа: Манай сургууль нь “Áèäíèé èðýýä¿é - Ýð¿¿ë õºðñ - Нîãîîí á¿ñ Цýâýð àãààð” гэсэн уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
1. Түүхэн замнал: 1923 îíû 9-ð ñàðûí 27-íä Õîâä õîòíîî 2 áàãø, 25
ñóðàã÷òàéãààð 4 ãýðò àðä ò¿ìíèé õ¿¿õäýä áè÷èã ¿ñãèéí áîëîâñðîë îëãîõîîð
íýýñýí. Áàãà ñóðãóóëü íü áàðóóí á¿ñ íóòãèéí ñî¸ë áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà ¿¿ñýí
õºãæèõèéí ýõëýë áîëñîí þì.
1925 îíä Óëààíãîì õîòíîî áàãà ñóðãóóëü
1927-1928 îíû õè÷ýýëèéí æèëä Õîâä õîòîä í¿¿äýëëýí èðæ 2 áàãà ñóðãóóëü íýãäýí
áýëòãýë äóíä ñóðãóóëü áîëñîí.
1936 îíä 7-í æèëèéí ñóðãóóëü
1946 îíä 10æèëèéí ñóðãóóëü áîëîí ºðãºæèæ 1949 îíä àíõíû 10-ð àíãèéã 14
ñóðàã÷òàéãààð òºãñãºí á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë îëãîæýý.
2006 îíä 11 æèëèéí ñóðãóóëü áîëîí ººð÷ëºãäºæ õè÷ýýë ñóðãàëòàà àìæèëòòàé
ÿâóóëæ áàéãàà áàðóóí á¿ñèéí óóãàí ñóðãóóëü þì.
2. Байгальд ээлтэй сургууль : Тус сургуулийн 2007-2008 оны хичээлийн жилд
энэхүү төсөлд хамрагдсан. 4дэх жилдээ амжиллтай үйл ажиллагагаа явуулж байна.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
Эко зөвлөл нь 16 багш, нярав Даваахүү, сахиул Төмөр-очир, ажилтан Лхагвадорж,
Эко зөвлөлийн дарга суралтын менежер Ш. Гандорж, нарийн бичгийн дарга биологийн
багш Х.Баянбулгаа нар ажиллаж байна. Эко клубын нийт 14 сурагч ажилладаг бөгөөд
биологи хичээлийг сонгон суралцдаг 10-р ангийн нийт сурагчдад сургуулийн орчинг
цэцэгжүүлэх, цэцэг тарих арга аргачлалд сургадаг. Эко зөвлөл сард 1 удаа ажил,
уулзалтыг зохион байгуулдаг.
Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах, хүрээлэн буй орчиныг хамгаалах нөхөн
сэргээх чиглэлээр асуудлыг сургуулийн стратеги төлөвлөгөөнд тусган ажилласны дүнд
сургуулийн захиргааны санхүүжилтээр 360000 төгрөгийн мод бут, түүнийг тариалах
хөрс боловсруулах бууц, бусад зардалд 100000 төгрөгийн өртөг бүхий үйл ажиллагааг
сургууль дэмжин ажилсан. Сургууль мод зүлгийг хамгаалах хашаа, хайсны
хамгаалалтанд 276000 төгрөгийг зарцуулсан. Манай сургууль төгсөгчидийн төгөл
хэмээх модыг төгсөгчдөөр тариулдаг бөгөөд сургуулийн урд хэсэг төгсөгчдийн төгөл
болон гоёлын бургасаар чимэгдэж байгаа.Усалгаа нь сургуулийн дотоод дахь цэвэр
усны эргэлтээс шланкаар дамжуулан усалж, хамгаалалт нь торон хамгаалалтай болсон.
Усалгаа хамгаалалтыг сахиул Төмөр-очир, нярав Даваахүү, ажилтан Лхагвадорж нар
хариуцан ажиллаж байна.
Хоёрдугаар алхам: Сургуулийн дотоод, гадаад орчныг үнэлэх
Манай сургуулийн нийт багш сурагчдын дийлэнх хувь нь үнэлгээний аргазүйг
эзэмшсэн ба үнэлгээг улиралд 1 хийж үйл ажиллагаагаа 7 хоног, сар, улирал, жилээр
төлөвлөн ажилладаг.
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Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах
 Ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлнэ.
 Хайс хамгаалалтаа сайжруулна.
 Усалгааны системээ сайжруулах.
 Сургуулийн төгсөгчидийн төгөлийн модыг арчилах
 Эко клубын сурагчдын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ
Сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүд нэгж дээрх үйл ажиллагааг цаг тухайд нь
үнэлж дүгнэж, холбогдох заавар зөвөлгөөг өгч ажилладаг. Мөн аймгийн БСГ болон
МБОК-оос бидний үйл ажиллагаанд байнга үнэлэлт дүгнэлт зөвөлгөө өгч ажиллаж байгаа.
Тавдугаар алхам: Шинэ техник технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Èðãýíèé áîëîâñðîë õè÷ýýëèéã íèéò 50 àíãèä æèëä 1728 öàã ñóäëàí õè÷ýýë ñóðãàëòûã
ÿâóóëàí ýêîëîãèéí áîëîâñðîëûã îëãîæ áàéíà. Èðãýíèé áîëîâñðîë õè÷ýýëèéã áàéãàëüä
ýýëòýé ñóðãóóëèéí áàéãàëü îð÷íû áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ òàíõèìûí ñóðãàëòûí õºòºëáºð,
ном сурах бичгийг ашиглан явуулж байна. Байгаль орчны мэдээллийн санг ашиглан 6-аас
дээш ангиудад хичээл зааж сурагчдад цэцэг тарих арга, модны үрсэлгээ хийх арга болон
ан амьтан ой модны талаар, ногоон орчин бүрдүүлэх мэдлэгийг эзэмшүүлэв. Мөн
сурагчид болон тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд байгаль экологийн талаар сургалт зохион
байгуулав. Мөн манай сургуулийн 11 ангийн сурагчид “Мөнх гариг” байгалиа хамгаалах
дэвжээ тэмцээнд амжилттай оролцож 1-р байр эзлэв.
Зургаадугаар алхам: Орон нутгийн байгаль орчныг хамгаалахад олон нийтийн
оролцоог дээшлүүлэх
Цөлжилт, Байгаль орчны хууль тогтоомжуудаар эцэг эхчүүдэд улиралд нэг удаа сургалт
зохион байгуулдаг.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бүх
талын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх
Эко код, уриа, лого: Уриа: Манай сургууль нь “Áèäíèé èðýýä¿é - Ýð¿¿ë õºðñ - Нîãîîí
á¿ñ - Цýâýð àãààð” гэсэн уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
3. Тэргүүн туршлага: Мөн манай байгууллага ХАС банктай хамтран ажиллаж ХАС
төгөлийн модыг тарих, хамгаалалт хайсыг бүрэн хариуцахын зэрэгцээ ХАС банк
350000 төгрөгийн мод бутны үрсэлгээг худалдан авч өгөн
сургууллийн урд 2 сад, төгсөгчидийн төгөл дунд ХАС төгөлийн
модыг тарьж ургуулж байна.
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Байгальд ээлтэй сургууль төслийн үр дүнд манай сургуульд олон
олон өөрчлөлтийг хийж чадсан. Тухайлбал сурагчид, багш нарын
амьдралын зөв хэвшилд тодорхой хувь нэмрээ оруулсан. Мөн
сургуулийн орчин сайжирч багш сурагчид, ажилчдын ажиллах,
сурах, таатай орчинг бүрдүүлж өгсөн гэх мэт олон зүйлүүдийг
дурдаж болохоор байна.
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