Дөргөн сумын байгальд ээлтэй сургууль
Уриа: Манай сургууль нь “Байгаль эхээ унаган төрхөөр нь хайрлая” гэсэн
уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
1.
Түүхэн замнал:
Манай сургууль нь 1954 онд Õовд аймгийн
Ìÿíãàä ñóìûí 3-ð áàãà ñóðãóóëü íýðòýé 2 áàãø, 26 ñóðàã÷, 2 àæèë÷èíòàé
áàéãóóëàãäàæ,4 ãýðò ñóðãàëò,õ¿ì¿¿æëèéí àæëàà ÿâóóëæ áàéñàí áàéíà.
Ñóðãóóëèéí ýõíèé 6 æèëèéí ò¿¿õ áàãø Â.Àäúÿàãèéí íýðòýé õîëáîîòîéãîîð áàðàõã¿é
äóðñàãäàæ, õ¿íäëýãäýõ ãàâúÿàòàé õ¿íèé íýã þì.Áàãø Â.Àäúÿà íü ñóðãóóëü
áàéãóóëàãäñàí æèëýýñ ýõëýí 1962 îí õ¿ðòýëõ æèë á¿ðèéí ò¿¿õýý áè÷èæ, àðõèâò
õàäãàëàæ áàéñàí íü îäîî ¿åä ¿íýòýé ò¿¿õ áîëîí ¿ëäñýí þì.
1979 îíä Äºðãºí ñóìûí áàãà ñóðãóóëèéã 8 æèëèéí ñóðãóóëü áîëãîí ºðãºæ¿¿ëæ ,
160 õ¿¿õäèéí õè÷ýýëèéí áàéð, 75 õ¿¿õäèéí äîòóóð áàéð áàðèãäàæ àøèãëàëòàíä
îðñîí áàéíà. Äºðãºí ñóìûí 8 æèëèéí àíõíû çàõèðëààð áàãø Á.Øîîâäîé,
õè÷ýýëèéí ýðõëýã÷ýýð áàãø Ø.Íîõîéæàâ, áàãø Ä.Äàãâàíàìæèë íàð àæèëëàæ
áàéëàà. 1986 îíä 320 õ¿¿õäèéí õè÷ýýëèéí áàðèëãà, 80 õ¿¿õäèéí äîòóóð áàéð, 100
õ¿¿õäèéí õîîëëîõ áîëîìæòîé ãàë òîãîî, ñïîðò çàë íýìýãäýí áàðèãäñàí þì. 2006
онд 80 хүүхдийн дотуур áайрûг ßпон улсûн “ªвсний үндэс “ –òºñëººñ
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýí èõ çàñâàð õèéãäñýí.
2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ñóðàëöàã÷ 763, óäèðäëàãà 4, ¿íäñýí áàãø 37,
àæèë÷èí àæèëòàí 25, íèéò 66 îðîí òîîòîé àæèëëàæ áàéíà.
2. Байгальд ээлтэй сургууль : Тус суругууль 2008 онû 12-р сарûн 19 нд áайгальд
ээлтэй сургуулийн төсөлд хамрагдсан.
Байгальд ээлтэй сургуулийн үйл ажиллагааг 7 алхамûн дагуу зохион áайгуулж áайна.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
Эко зөвлөл нь 10 хүний áүрэлдэхүүнтэй áайгуулагдсан. Үүнд: Сургуулийн удирдлага
3,áага ангийн áагш 2, дунд ангийн áагш 5 ажилладаг. Эко зөвлөл сард 1 удаа хуралдан
үйл ажиллагаагаа төлөвлөн, ажлаа дүгнэн хэлэлцдэг.
Хоёрдугаар алхам : Сургуулийн дотоод гадаад орчныг үнэлэх
Жил нэг удаа сургуулийн áагш, сурагчдûн оролцоотойгоор сургуулийн дотоод гадаад
орчнû үнэлгээг хийдэг. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн гадаад орчинд нэлээд олон
өөрчлөлт хийж чадсан. Үүнд: Эргэн тойрон ногоон áайгууламжтай , хогийн цэг зүүн
өмнөд талдаа , тоглоомûн талáайтай áолсон гэх мэт их áага ямар нэгэн хэмжээний
өөрчлөлт гарсан .




Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө:
Ногоон áайгууламж нэмэгдүүлэх.
Сургуулийн өвлийн áэлтгэл дулаалга чанартай хийх
Õаягдал материал ашиглан төрөл áүрийн зүйл хийх





Гялгар уут хэрэглэхгүй áайх
Эко анги шалгаруулах.
Байгаль хамгаалах аян өрнүүлэх.
Дөрөвдүгээр алхам : Хяналт үнэлгээ:
Үнэлгээний хувьд манай удирдлагууд улиралаар дүгнэн үнэлдэг. Үнэлэхдээ үйл
ажиллагаанû төлөвлөгөөний áиелэлт áолон үр дүнг голчилдог. Энэ нь ч маш чухал юм
учир нь эко зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, сайжруулахад. МБОК-ûн зүгээс
áидний ажил áайдалтай энэ жилийн хувьд 4-5 удаа хяналт, үнэлгээ өгч ажилласан.
Ингэсний үр дүнд манай эко зөвлөлийн үйл ажиллагаа идэвхижиж áайгаа.
Тавдугаар алхам: Шинэ техник технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
БОБ олгох сургалтûг мэдээллийн санг ашиглан
“Иргэний áоловсрол “хичээлээр
хуваарийн дагуу тогтмол орж хэвшсэн үүний үр дүнд иргэний áоловсрол хичээлийг áагш
нар маш өндөр түвшинд заах чадвартай áолсон áа сурагчид өөрийн хэмжээнд áайгаль
хамгаалах дадал чадвар эзэмшсэн. Жил áүр áагш нарûн áаяраар уламжлал áолгон
иргэний áоловсрол хичээлийг хэн сайн заах вэ уралдаанûг зохион áайгуулан 1,2,3-р áайрт
орсон хичээлийг Дөргөн TY орон нутгийн телевизийн сувгаар цацдаг. Мэдээллийн төв нь
сум, сургууль,орон нутгийн нийт ард иргэдийг мэдээлэл, áолон гарûн авлага, ном сурах
áичиг áусад зүйлээр хангах зорилготой үйл ажиллагааг явуулсаар ирсэн. Энэ хугацаанд
тус төв нь 43 нэр төрөл áүхий 97 ширхэг ном сурах áичигтэй áолсон. 44 áагш 615 сурагч
17 ажилчин тогтмол үйлчлүүлж , 57 эцэг эх ном сурах áичиг авч ашигласан, áолон мод
зүлэг шилжүүлэн суулгах ,цэцэг тарих зөвлөгөө авсан áайна. Төслөөс манай сургуулийн
эко мэдээллийн төвд иж áүрэн компьютер, принтер, сурталчилгаанû самáар, ном сурах
áичиг гарûн авлагаар хангаж өгсөн áайгаа.
Зургаадугаар алхам: Орон нутгийн байгаль хамгаалахад олон нийтийн оролцоог
дээшлүүлэх
Сургалтûн таатай орчин áий áолгох зорилгоор уламжлал áолгон áайгальд ээлтэй анги
шалгаруулдаг. Манай сургууль сургалтûг 2 сард нэг удаа Дөргөн TV орон нутгийн
телевизийн сувгаар явуулдаг нь сумûн нийт ард иргэд тус áүрд хүрдэг онцлогтой.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бүх
талын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
Эко код лого, уриа: Уриа: Манай сургууль нь “Байгаль эхээ унаган төрхөөр нь хайрлая”
гэсэн уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
3. Тэргүүн туршлага: 2004 оноос эхлэн “Ногоон сургууль” “Байгальд ээлтэй сургууль”
áолох зорилт тавин ажиллаж áайна. Энэ зорилтûн хүрээнд нутгийнхаа элсний нүүдэл
цөлжилт зэргийг тогтоон áарьж áайдаг áутлаг ургамал áолох харгана,шаваг, тэсгэн,
áударгана, гэх мэтийн ургамалууд манай нутагт элáэг ургадаг. Õарамсалтай нь
нутгийн иргэдийн ухамсаргүй áайдлаас áолж түлшний хэрэглээнд зүй áусаар
ашигласнû улмаас элсний нүүдэл цөлжилт жил ирэх тусам ихэссээр áайна. Иймээс энэ
áайдлûг áага áоловч зогсоох өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахûн тулд манай
сургуулийн хамт олон зунû даалгаварт сурагчдаас (1өрхөөс) аргал түүлгэж, дотуур
áайрнûхаа хэрэгцээнд хэрэглэдэг áолсон . Тус сургуульд дундажаар 380 гаруй өрхийн

сурагчид сурдаг. 1өрх -2 уут аргал =760уут áуюу 3-4 машин аргал цуглардаг. 1 машин
аргал илчлэг чанарûнхаа хувьд 2 машин харгана,шавагтай тэнцэнэ.
Сүүлийн 5 жилээр тооцвол 10 машин áутлаг ургамлûг хамгаалж элсний нүүдлээс
тодорхой хэмжээгээр нутгаа хамгаалж áайна.

