Буянт сумын байгальд ээлтэй сургууль
Уриа: “Цэнгэг ус, цэлмэг тэнгэр, цэцэг навч, цэвэр орчин бидний
ирээдүй”

Түүхэн замнал : Манай сургууль 1936 онд Буянтын бага
сургууль нэртэй анх байгуулагдсан. 1981 онд 8 жилийн сургууль,
1994 онд 10 жилийн сургууль, 1996 онд Лааганы нэрэмжит сургууль, 2005 онд 11
жилийн сургууль, 2008 оноос 12 жилийн сургууль болсон бөгөөд 1996 онд МУ-ын
засгийн газрын 242 тоот тогтоолоор Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Улсын бага хурлын
дарга Л.Лааганы нэрэмжит болсон билээ. Өнөөдөр тус сургуульд 482 суралцагч, 40
гаруй багш, ажилчид ажиллаж байна.
2. Байгальд ээлтэй сургууль: 2007 онд энэ төсөлд хамрагдсан. Хүүхэд болон иргэдийн
байгальд хандах хандлагад өөрчлөлт оруулах талаар их зүйл хийж байгаа нь ач
холбогдол өгч байна. Одоо манай сургуулийн багш, сурагчдын зохион байгуулж
байгаа ямар ч ажилд заавал байгалиа хамгаалах хайрлах чиглэлийн асуудал орж байгаа
нь төслийн үр дүн гэж үзэж байгаа юм.
Үүнээс өмнө “Ногоон сургууль” төсөл хэрэгжиж байсан.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
1.

Манай эко зөвлөл 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Даргаар нь сургуулийн захирал Ж.Батмөнх,
нарийн бичгийн даргаар нь сургалтын менежер Т.Жаргалсайхан нар ажилладаг. Эко
зөвлөлд захирлын зөвлөлийн гишүүд, багш нар, сурагчдын үүсгэл санаачлагын
байгууллагын дарга нар, эцэг эхийн төлөөлөл, сайн дурын холбооны гишүүд орсон байдаг.
Эко зөвлөл нь улирал 1 удаа хуралдаж ажлаа сар, улирал, жилээр төлөвлөж
гүйцэтгэлд нь сургуулийн удирдлагууд хяналт тавин ажилладаг
Хоёрдугаар алхам: Сургуулийн дотоод, гадаад орчныг үнэлэх
Сургуулийн дотоод орчны үнэлгээг багш нар сурагчидтайгаа хамтран хийж дүгнэлт
гаргасан.
- Ангиудын хог хаягдалын хэмжээ багассан
- Ангиудын дулаан тогтворжсон
- Анги танхимын тоосжилт багассан гэсэн дүгнэлт гарч байгаа
- Сургуулийн дотуур байрны сурагчдын усны хэрэглээ ихэссэн, халуун ус, дотор
ОО-той болсон
- Модон түлшний хэрэглээ үгүй болсон
- Цахилгаан энергийн хэрэглээ нилээд өндөр болсон байна.
Нүүрсний зарцуулалт ихэссэн энэ халаах талбай нэмэгдсэнтэй холбоотой.

Íèéò áàãø íàð áîëîí äóíä àõëàõ àíãèéí ñóðàã÷èä àíãè ñóðãóóëèéí ãýðýëò¿¿ëýã, äóëààí,
òîîñæèëòîíä ¿íýëãýý õèéõ ÷àäâàðòàé áîëñîí òºäèéã¿é æèëä 1 óäàà ¿íýëãýýã õèéæ áàéíà.
Àíãè á¿õýí àíãèäàà áàéãàëèéí áóëàíòàé áîëñîí.
Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах






Ñóì îðíû óäèðäëàãà áîëîí áàéãàëü õàìãààëàã÷ íàðòàà õàìòðàí àæèëëàæ áàéäàã
учраас “Сум хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд ЭÊО сум болгоно” ãýñýí àëñûí
õàðàà çîðèëãî äýâø¿¿ëæ áàéãàà
Ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлнэ.
Төсөл хэрэгжиж буй төвийн 3 сургуулиудаас туршлага судлах
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ

Хяналт үнэлгээг сургуулийн захиргаанаас тогтмол хийдэг. Мөн БСГ, МБОÊ-аас эко
зөвлөлийн ажил байдалтай танилцаж, бидний үйл ажиллагаанд зөвөлгөө өгч ажилладаг.
Тавдугаар алхам: Шинэ техник, технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Àíãèóäàä ñóðãóóëü çîõèöóóëàõ öàãààðàà ÈÁ õè÷ýýë îðóóëæ, ò¿¿ãýýýðýý íýãäñýí
õºòºëáºðèéí äàãóó áàéãàëü îð÷íû áîëîâñðîë îëãîæ áàéíà. ÀÓÁ íàðûí äóíä áàéãàëü
îð÷íû áîëîâñðîë îëãîõ õºòºëáºðººð óð ÷àäâàðûí óðàëäààí ÿâóóëæ ä¿ãíýâ. Төслийн
зүгээс манайд иж бүрэн компьютер болон гарын авлага, хаяг самбар, тараах материал,
мод, цэцгийн үр зэргээр тусламж үзүүлсэн.
Зургаадугаар алхам: орон нутгийн байгаль орчныг хамгаалахад олон нийтийн
оролцоог дээшлүүлэх
Àíãè á¿ð 50 ñàâ öýöýãòýé áîëîõ õºäºëãººí ºðí¿¿ëæ äîòóóð áàéð 100 öýöýã òàðüñíààð
ñóðãóóëü 1000 öýöýãòýé áîëæ X/8,9-нд “1000 цэцэг”-èéí áàÿð, ç¿¿í á¿ñèéí ñóìäûí
хүүхдийн чуулга уулзалтыг “Сайн хүүхэд-сайхан байгаль” сэдвийí äîð õàìòàòãàí
àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëàà. Ýíý ¿åýð öýöýã òàðèõ, àð÷ëàõ, öýöýãíèé ôýíã-ø¿éãèéí
талаар сургалт цэцэг нэрлэх танин мэдэхүйн тэмцээн “Байгаль хамгаалах” сэдэвт уран
èëòãýã÷èéí óðàëäààí ÿâàãäëàà.
Áàéãàëü õàìãààëàõ ºäðººð àõëàõ àíãèéíõàí çàëóó багш нарын бүрэлдэхүүнтэй “АСÊ”
òýìöýýíèéã áàãø Á.Ñýðæõîðîë çîõèîí áàéãóóëæ ò¿¿íä 5 áàã îðîëöñíîîñ Á.Ò¿âøèíñàéõàí
àõëàã÷òàé áàã òýðã¿¿í áàéð ýçëýâ.
Байгаль орчны сэдэвт “Эссе” бичлэгийн шүлэг, зохион бичлэг, дууны уралдааныг
áàãø Í.Ñàðàíòóÿà, Ä.Öýöýãýý, Á.Îòãîíöýöýã íàð òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëæ àâàðãóóäûã
òîäðóóëñàí áºãººä áàãø Í.Àðèóíãýðýë ø¿ëãèéí ýìõòãýë ãàðãàæ ýõèéã áýëòãýýä áàéíà.
ÑªÓÇ-өөс “Èтгэлийн зууч” саналын хайрцаг ажиллуулж сурагчдын санаа бодлыг сонсон
àæèëäàà òóñãàí àæèëëàæ áàéíà. Áàãà àíãèóä íàìàðò íàâ÷, óðãàìëûí ¿ð, áóñàä ìàòåðèàë
àøèãëàí á¿òýýë õèéæ ¿çýñãýëýí ãàðãàâ.
Ã.Öýíä-Аюуш (эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүн) санаачлан “Байгаль ээж” сайн дурын
õîëáîî áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéãàà áºãººä áàéãàëü õàìãààëàõ ºâ óëàìæëàëûã àõìàä ¿åýñýý
ñóðàëöàõ áîëîìæ îëãîäîã. Áóÿíò ãîëûí ýðýã îð÷ìûí öýâýðëýãýýã V, X ñàðä áàãø
Á.Öîãçîëìàà áàãøòàé 7á, Ò.Îòãîíáàÿð áàãøòàé 9à àíãèóä òóñ òóñ õèéæ ã¿éöýòãýëýý.
Ýð÷èì õ¿÷ýý õýìíýæ àæèëëàõûí à÷ õîëáîãäîëûã îéëãóóëàõ, ãýðëýý óíòðàà ãýñýн ñàíàìæ
áè÷ãèéã íààõ àæëûã Á.Ñýðæõîðîë áàãø ñóðàã÷äûí ñàéí äóðûí ãèø¿¿í÷ëýëèéí
áàéãóóëàãóóäòàé õàìòðàí õèéæ áàéíà. ¯¿íèé ä¿íä 2010 îíä ºìíºõ îíîîñ ãýðýë
öàõèëãààíû òºëáºð õýìíýëòòýé ãàðñàí áàéãàà.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар
бүх талын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх

Эко код, лого, уриа: “Цэнгэг ус, цэлмэг тэнгэр, цэцэг навч, цэвэр орчин бидний
ирээдүй”
3. Тэргүүн туршлага: Байгальд ээлтэй сургууль төсөл нь манай сургууль дээр 2007

оноос эхлэн 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ хугацаанд төслийн зүгээс
мэдээлэл харилцааны иж бүрэн техник хэрэгсэл, мэдээллийн сан бүрдүүлж өгсөн нь
бидний үйл ажиллагаагаа явуулахад ихээхэн ач холбогдол өгч байна.
Мөн манай сургуулийн багш нар өөрсдийн санал санаачлагаар
сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд төслийн
үйл ажиллагаа руу чиглэсэн нэг нэг ажил
төлөвлөдөг ба түүнийг нь “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
үр дүнгийн гэрээ”-нд тусгаж өгдөг. Èнгэснээр тухайн ажлын бодит үр
дүнг тооцох хөшүүрэг болдог. Үүнийхээ үр шимийг тодорхой хэмжээнд хүртэх
боломжтой гэсэн үг юм.

