Жаргалант сумын байгальд ээлтэй 12 жилийн 3-р сургууль
Уриа: : “Байгаль ээж –Миний сургууль“ гэсэн уриатай. Эко код “Цэвэр
цэцэгтэй орчинä- цахилгаан усаа хэмнэе”.
Логоо түүний тайлбар: Хүүхэд эхээс мэндлээд эхийн цагаан сүүгээр
тэжээгдэж гарынх нь алган дээр бүүвэйлэгдэн өсдгийн адил эх
дэлхийгээ цэвэр, цэцэгтэй болгож энхрийлэн хайрлаж хамгаалж, нөхөн
сэргээе гэсэн утгатай.
1. Түүхэн замнал: Ìàíàé ñóðãóóëü 1979 îíä 12 áàãø 532 ñóðàã÷òàé, äîòóóð áàéðàíä 120
ñóðàã÷, 7 àæèëòàíòàéãààð áàéãóóëàãäñàí.1989 îíä 10 æèëèéí ñóðãóóëü áîëæ
ºðãºæñºí.1979 îíîîñ õîéø 8-ð àíãèéã 24, 10-ð àíãèéã 12 óäàà òºãñãºæ 4000 ãàðóé îõèä,
õºâã¿¿äýä ñóóðü áîëîí á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë îëãîñîí.Îäîî òóñ ñóðãóóëüä áàãø 76,
àæèë÷èí 13, çàõèðàë 1, ñóðãàëòûí ìåíåæåð 3, íèéãìèéí
àæèëòàí 1 íèéò 94 õ¿í àæèëëàæ áàéíà. 1326 ñóðàã÷ 47 á¿ëýãò 2 ýýëæýýð õè÷ýýëëýæ
ñóðãóóëèéí 30 æèëèéí îéã óãòàæ 30-í á¿òýýë÷ àæèë òºëºâëºí àæèëëàæ áèåë¿¿ëëýý.
Áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷èí
Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷èí ÷àíàðæèæ íèéò áàãøèéí 81.5% íü
ìýðãýæëèéí çýðýãòýé áîëæ çºâëºõ 5, Òºðèéí äýýä øàãíàë Àëòàí ãàäàñ îäîíò 1,Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäèàë -7 òýðã¿¿ëýõ 20, àðãà ç¿é÷ 36, ìàãèñòð 20 òóñ òóñ àæèëëàæ
áàéíà.
2. Байгальд ээлтэй сургууль : Ховд аймгийн Жаргалант сумын бүрэн дунд 3-р сургууль
нь 2010 онд энэхүү төсөлд хамрагдсан.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
2010 оны 01 сарын 05 өдрийн 01 тушаалаар сургуулийн ЭКО зөвлөлийг 23 багш, 30
сурагчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулан сард 2 удаа уулзаж ажил төрлөө ярилцаж
гүйцэтгэлийг тооцож, дараагийн үйл ажиллагаагаа төлөвлөн ажиллаж байна.
Хоёрдугаар алхам. Сургуулийн дотоод гадаад орчныг үнэлэх.
Үнэлгээний аргазүйг манай багш сурагчдын 40 гаруй хувь нь эзэмшсэн бөгөөд жилд 2
удаа үнэлгээ хийдэг. Үнэлгээнээс үүдэн сургуулийн гаднах бèåèéí òàìèðûí òàëáàéã
øèíý÷ëýí òîõèæóóëñàí. Ñóðãóóëèéí äýýâýð äýýð ãýðýëò¿¿ëýã áàéðëóóëñàí. Тус төсөлд
хамрагдахын өмнө багш, суралцагч, ажилчид, эцэг эхийн байгальд хандах хандлага, арвич
хямгач байдал тийм ч сайнгүй байсан ба уг төслийг хэрэгжүүлж сургалт сурталчилгаа
явуулснаар зохих үр дүн өгч сэтгэлгээ, үйл ажиллагаанд өөрчлөлт гарч эхэллээ.
Үүнд:
 Шаардлагагүй үед гэрлээ унтраадаг болсон.
 Сургуулийн сурагч, багш ажилчдын тоогоор цэцэг тарих болсон
 Хог хаягдалгүй орчин бүрдүүлэх талаар уралдаан зарлан хөндлөнгийн үнэлгээг
зөвлөлийн хүүхдүүд 7 хоногт 2 удаа үнэлгээ хийж байна.
 14 хоногт төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлд сургуулийн захиргаа хяналт тавьж,
ангидаа хийгээгүй ажлыг хариуцсан хүнд санамж анхааруулга өгч нөхөн хийлгэж
байна.
Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Ñóðãóóëèéí ãàäíà, äîòíî îð÷èíã ñàéæðóóëæ áàãø, ñóðàã÷äûí àæèëëàõ, ñóðàëöàõ òààòàé
îð÷èí á¿ðä¿¿ëýí ýöýã ýõ èðãýä îëîí íèéòýä ýêîëîãèéí áîëîâñðîë îëãîж ногоон сургууль
болгоно.
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ
Сургуулийн захиргаанаас эко зөвлөлөөс явуулж буй үйл ажиллагаанд хяналт тавин үр
бүтээлтэй, санаачлагатай ажиллуулах тал дээр байнга санал зөвлөмж, шаардлага тавин
ажилладаг
Тавдугаар алхам: Шинэ техник, технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөрийг бүлэг бүрээр боловсруулж ээлжит хичээлийн
бэлтгэлийг хэрхэн хангаж байгаа болон хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэхэд сургалтын
менежерүүд хяналт тавин ажиллаж байна. Тус төслөөс ирсэн гарын авлага, CD, эвхмэл
танилцуулгыг өргөн хүрээгээр хэрэглэж, зарим материалыг олшруулан хэрэглэж
танхимын ба танхимын бус сургалтыг явуулж хэвшлээ. 47 бүлэгт ЭКО булан байгуулж
үйл ажиллагаа тогтмолжсон.“Эко” мэдээллийн төв, сургалтын танхим под өрөөтэй
áàéãóóëæ çàðèì ñýäâ¿¿äýýð öàõèì õè÷ýýë õýëáýðýýð ÿâóóëæ áàéãàà.
Зургаадугаар алхам: орон нутгийн байгаль орчныг хамгаалахад олон нийтийн
оролцоог дээшлүүлэх
Ñóðãóóëèéí ãàäíà îð÷íûã çóðàãëàõ ïðîãðàììûã áàãø Ñ.Öýäýíäîðæ áèå äààí ñóðàëöàæ
ñóðãóóëèéí çóðагëàëûã õèéæ áàéíà. Îðîí íóòãèéí ýêî òåëåâèçýýð 1000 öýöãèéí áàÿðûã
îëîí íèéòýä ñóðòàë÷èëàí òàíèóëñàí.
Ñóðãóóëèéí íèéò ýöýã ýõ¿÷¿¿äýä ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëñàí.
Ñóðãóóëèéí âýá ñàéòàä Ýêî ñóðãóóëèéí ¿éë àæèëëàãààã îëîí íèéòýä òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã
Ìýäýýëýëç¿йн áàãø Áàÿðñàéõàí õàðèóöàí àæèëëàæ áàéíà.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бүх
талын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх
Эко код, лого, уриа: “Байгаль ээж –Миний сургууль“ гэсэн уриатай. Эко код “Цэвэр
цэцэгтэй орчинä- цахилгаан усаа хэмнэе”.
Логоо түүний тайлбар: Хүүхэд эхээс мэндлээд эхийн цагаан сүүгээр тэжээгдэж гарынх
нь алган дээр бүүвэйлэгдэн өсдгийн адил эх дэлхийгээ цэвэр, цэцэгтэй болгож энхрийлэн
хайрлаж хамгаалж, нөхөн сэргээе гэсэн утгатай.

3. Тэргүүн туршлага: Ìàíàé ñóðãóóëü íü 2009-2010 оны хичээлийн жилийн жилд “
Байгальд ээлтэй ” сургууль төсөлд хамрагдан “ Байгальд ээлтэй” сургуулийн үзэл
áàðèìòëàë, çîðèëãî çîðèëòîíä íèéö¿¿ëýí, ººðèéí ñóðãóóëü, îðîí íóòãèéí îíöëîãò
òîõèðóóëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ òîäîðõîé ¿ð ä¿íä õ¿ð÷ áàéíà.
Áèä ýíý õóãàöààíä íèëýýä àæëûã ñàíàà÷ëàí õèéæ îëíû õ¿ðòýýë áîëãîí áóñäàä
сурталчилсан бөгөөд дараах ажлуудаа бусад “Байгальд ээлтэй ” сургуулиудаас ялгарах
àæèë áîëñîí ãýæ ¿çýæ áàéíà.
¯¿íä:
 1-11-р ангийн “ Иргэний боловсрол ” хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж нийт
õè÷ýýëèéí àãóóëãûã 100% áàéãàëü-ýêîëîãèéí õè÷ýýëèéã îðæ áàéíà.
 “Эко ” мэдээллийн төв, сургалтын танхим под өрөөтэй
áàéãóóëæ çàðèì ñýäâ¿¿äýýð öàõèì õè÷ýýë ÿâóóëæ áàéãàà.
 “Иргэний боловсрол ” хичээлийн танхимын бус сургалтыг
áàéãàëü îð÷íû ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéãàà. Áàÿí-Àëòàé, Õîâä
Ñàôîðè êàìïèàíóóäûí òàëáàéä ÿâóóëæ áàéãàà.
 Áàÿí-Àëòàé êîìïàíèé õºðºíãº îðóóëàëòààð òàíõèìûí
õ¿ëýìæ áàéãóóëñàí.
 “Иргэний боловсрол”
хичээлийн чанар үр өгөөжийг
äýýøë¿¿ëýõèéí òóëä:
a. Õè÷ýýëèéã íýãäñýí õóâààðüò îðóóëñàí.
b. ¯ð ä¿íãèéí ãýðýýíä òóñãàé ¿ç¿¿ëýëò áîëãîí òóñãàñàí.
c. ¯ð ä¿íã ñàð á¿ðèéí öàëèíòàé òîîöäîã.
Ñóðãóóëèéí ãàäààä îð÷íû íèéò îéæóóëàõ òàëáàéí 50%-èéã îéæóóëæ
õ¿¿õýä
á¿ð íýã öýöýã õºäºëãººí ºðí¿¿ëæ 1000 öýöãèéí áàÿð õèéñýí

