Эрдэнэбүрэн сумын байгальд ээлтэй сургууль
Уриа: Манай сургууль “Миний нутгийн газраас сөөм газар цөлжилтөнд автах ѐсгүй”
Галдан Бошготын үр сад гэсэн уриатай.
Логооны тайлбар: Нарт дэлхийн чимэг, өөлд зоны өнийн түшиг Мөнх
цаст Цамбагарав уулынхаа мөнгөн оройд гал тамгаа залсан. Гал
тамгандаа 70 жилийн ойн 70-ын тоог шингээж урласан.
Ариун
тунгалаг Ховд голоо эдийн дээд хадагтай зүйрлэн мөнх оршихуйг
билэгдэхийн зэрэгцээ байгаль орчноо шүтэн дээдлэх хайрлан хамгаалах
нь хүн бүрийн үүрэг амьдралын үндэс гэсэн санааг үр хойчдоо өвлүүлэх нь хамгаас
чухал гасэн утгаар дүрсэлсэн. Эрдэм номын гэгээн шидээр бүхнийг амилуулж байдаг
эгэл өргөөгөө номтой зүйрлэсэн. Энэ бүхэн цогцоороо эрдмийн хур арвин байхыг
билэгдсэн.
1. Түүхэн замнал: Õîâä àéìãèéí Ýðäýíýá¿ðýí ñóìûí Ìîíãîë óëñûí ãàâúÿàò áàãø
Ç.Öàãààíõè÷èãèéí íýðýìæèò 11 æèëèéí ñóðãóóëü íü àíõ 1940 îíä 2 áàãø, 60
ñóðàã÷òàéãààð 2 ýñãèé ãýðò ãàë ãîëîìòîî áàäðààñàí ò¿¿õòýé. 1969 îíä 8 æèëèéí
ñóðãóóëü, 1990 îíä 10 æèëèéí ñóðãóóëü áîëîí ºðãºæèæ, 2009-2010 îíû õè÷ýýëèéí æèë
õ¿ðòýë ñóóðü áîëîâñðîë ýçýìøèã÷äèéí 38 äàõü á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë ýçýìøèã÷äèéí 18
äàõü òºãñºëòºº õèéëýý.
Ìàíàé ñóðãóóëü íü 324 õ¿¿õäèéí 2 äàâõàð õè÷ýýëèéí áàéð, 200 õ¿¿õäèéí äîòóóð
áàéðòàé áºãººä 500-ààä ñóðàã÷, 30 ãàðóé áàãø, 18 àæèë÷èíòàéãààð 2 ýýëæèéí ñóðãàëò
õ¿ì¿¿æëèéí àæèë ÿâóóëæ áàéíà. 2001 îíä ìàíàé ñóðãóóëü íü òóñ ñóðãóóëèéí óóãàí
òºãñºã÷äèéí íýã ÌÓ-ûí ãàâúÿàò áàãø Ç.Öàãààíõè÷èãèéí íýðýìæèò ñóðãóóëü áîëëîî.
Ñóðãàëò ÿâóóëàõ îð÷èí íºõöºë,
сургалтын техник хэрэгслийн
õóâüä á¿ðýí
áîëîëöîîòîéí äýýð ìýðãýæëèéí áàãø íаðààð á¿ðýí õàíãàãäñàí. Ìàíàé õàìò îëíû äóíä
Çºâëºõ áàãø 2, Òýðã¿¿ëýõ áàãø 6, Àðãà ç¿é÷ áàãø 15, ÁÒÀ-6, ÑÒÀ-1, ÌÁÍ-ûí èõ
õóðëûí òºëººëºã÷ 2, ¿íäýñíèé ñóðãàã÷ áàãø 2, магистр багш 6 ìºí óëñ àéìãèéí
÷àíàðòàé óðëàã ñïîðòûí òýìöýýí, ìýðãýæëèéí õè÷ýýëèéí îëèìïèàäàä ºíäºð àìæèëò
ãàðãàñàí îëîí àðâàí øèëäýã òýðã¿¿íèé áàãø, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷èä îëîí áèé.
2. Байгальд ээлтэй сургууль: Тус сургууль нь энэхүү төсөлд 2007-2008 оны хичээлийн
жилд хамрагдсан.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
Эрдэнэбүрэн сумын 12 жилийн дунд сургууль дээр хэрэгжих Эко сургууль болох
төслийг хэрэгжүүлэх зөвлөл нь Сумын ИТХ –ын тогтоолоор 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй
байгуулагдаж анхны цугларалтаа хийж зорилгоо дэвшүүлж хийх ажлынхаа чиглэлийг
тодорхойлон 2008 оноос өнөөг хүрч олон ажлуудыг санаачлан хийж сургуулийн гадна
дотор орчинг шинэчлэн бүрдүүлж, ард иргэд хүүхэд багачуудад байгаль орчинд ээлтэй
байх, амьд байгалийг хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль экологийн боловсрол
олгох зэрэг олон ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Хоёрдугаар алхам: Сургуулийн дотоод гадаад орчны үнэлгээ
Íèéò àíãè êàáèíåò, ºðºº òàñàëãàà, êîðèäîð ôåñòèóëèéí òàëáàéí õýìæýý, ãýðýëò¿¿ëýã,
òîîñæèëò, õàëààëò, àãààðæóóëàëò, õîã õàÿãäàëä òóðøèëò àæèãëàëòûã òóñãàé êîìèññ áàã
á¿ðä¿¿ëýí үнэлгээг хийв.
Àíãè êàáèíåòûí õàëààëòыг шинэчилсэн , тасалгааны температур өөрчлөгдөж, дулаан
өрөө тасалгааны тоо нэмэгдсэн.
Óòàà, òîîñæèëò байхгүй болсон их засвараар коридор залны шалыг орчин үеийн
шаардлагад нийцүүлэн 100% сольсон.
Öîíõíû ðàì ãàæèëòòàé, øèë õàãàðõàé байсныг бүрэн шинэчилж вакум цонхоор
сольсон.
Анги кабинет өрөө тасалгааны агааржуулалтыг стандарт шаардлагад нийцүүлэн
хийсэн.
Õàëààëòûí õîëáîëò ñòàíäàðòûí хэмжээнд хийгдсэн ба хүчин чадал багатай íàì
äàðàëòûí òîãîîг õ¿÷èí ÷àäàë сайтай тогоогоор сольж өрөө тасалгаа, àíãèуäын õàíà,
øàëíû ýâäðýë èõ байсныг их засвараар бүрэн засварлалаа.
Ñóðãàëòûí òîíîã òºõºººðºìæ øààðäëàãà õàíãààã¿é äóòóó,байсан бол 2010 онд биеийн
тамирын заланд төгсөгчдийн хандив 1532200 төгрөгний хөрөгө оруулалт хийж
тохижууллаа.
Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 1000 цэцгийн баяр зохион байгуулна.
 Багш нарын дунд байгаль орчны боловсрол олгох ур чадварын уралдаан зохион
байгуулах.
 Аëáàí ãàçàð á¿ð õîãûí ñàâòàé áîëæ, õîãûã àíãèëàí õàÿõ хог хаягдлыг
боловсруулдаг болох
 Сургууль болон сумын хүн амын ундны хэрэгцээг хангах эрүүл аюулгүй орчин
бүхий худаг нэмэх, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих
 Багш нарын Иргэний боловсрол хичээлд сууж, зөвлөгөө өгөх.
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ
Хяналт үнэлгээг сургуулийн удирдлагууд хийж ажлын явцтай танилцаж шаардлага тавьж
ажилладаг. Үүний үр дүн ч харагдаж байгаа. Тухайлбал:
Анги бүрийн сурагчдын дунд “Эко сургууль болоход миний оролцоо” гэсэн ажил
зохион байгуулж явууллаа.
Эко зөвлөл 14 хоногт 1 удаа цугларалт хийж хийсэн ажлаа дүгнэж, хийх ажлаа
төлөвлөн хэлэлцэж байна.
Хогийн цэг байгууллаа. Биеийн тамирын талбайн орчим дээд хэсэг хогийн цэгтэй
нийлсэн хог хаядалд дарагдсан байсныг цэвэрлэж эрүүлжүүллээ.Биеийн тамирын
талбайг засварлаж тохижууллаа.
Халаалтын нэгдсэн системтэй болж галлагааны 3 амыг нэгтгэснээр түлшний зардал
2009 оныхоос 3,7 сая төгрөгөөр хэмнэгдлээ.
Тавдугаар алхам: Шинэ техник, технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Төслийн зүгээс манай сургуульд иж бүрэн компьютер, багшийн гарын авлага, тараах
материал, сурталчилгааны самбар, гадна хаяг, мод зэргээр дэмжлэг үзүүлсэн.

Зургаадугаар алхам: Орон нутгийн байгаль хамгаалахад олон нийтийн оролцоог
дээшлүүлэх
Сумын нийт хөдөлмөрчдийн дунд “Эко сургууль болоход ард иргэдийн оролцоо” гэсэн
сэдэвт хурал зохион байгуулж ямар үйл ажиллагаа явуулах, одоогийн байдалд дүн
шинжилгээ хийсэн , төсөл хэрэгжсэнээр ямар үр дүнд хүрэх, төсөл хэрэгжүүлэхэд ард
иргэдийн оролцоо хэрхэн нөлөөлөх талаар ярьж танилцууллаа.
Анги бүрийн сурагчдын дунд “Эко сургууль болоход миний оролцоо” гэсэн ажил
зохион байгуулж явууллаа.
Иргэд хөдөлмөрчид нийт хүн амын дунд байгаль экологийн үзэл баримтлал
тогтворжиж, нийт сумын хэмжээнд ногоон хэрэм төслийн хүрээнд 44930 мод бут сөөг,
цөлжилтийг сааруулах төслөөр 1000 мод бут, байгууллага иргэд 4219 мод бут сөөг
тарьсан. Мөн нийт сурагчдын дунд Байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар
АХА, Дэвжээ зэрэг нийтийг хамарсан ажлыг жил бүр явуулж заншсан. Өнөө жил
\2011.01.10\ Байгалийн ухааны багш нарын санаачилгаар 7а, 8а, 8б, 8в, 10а ангиудын
эцэг эх – сурагчдын хамтарсан 1000 цэцэгтэй сургууль болоход Эцэг эхийн оролцоо
сэдэвт сэдэвт “Дэвжээ” тэмцээн зохион явагдсан ба тус ангиудад Цэцгийн тавиур,
1анги хувцасны өлгүүр, нийт 60 ширхэг цэцгийн савтай боллоо.
2010 оны 12 сарын 8 нд Биологийн кабинетээс анги бүрээс 2 сурагч оролцуулж “Цэцэг
тарих аргачлал” сургалт явуулж 1 сурагч 2-3 цэцэгтэй болсон ба эдгээр сурагчид
ангийнхаа сурагчдад зааж өгөхөөр боллоо.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бүх
талын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
Эко код, лого, уриа: Уриа: Манай сургууль “Миний нутгийн газраас сөөм газар
цөлжилтөнд автах ѐсгүй” Галдан Бошготын үр сад гэсэн уриатай.
Логооны тайлбар: Нарт дэлхийн чимэг, өөлд зоны өнийн түшиг Мөнх цаст Цамбагарав
уулынхаа мөнгөн оройд гал тамгаа залсан. Гал тамгандаа 70 жилийн ойн 70-ын тоог
шингээж урласан.
Ариун тунгалаг Ховд голоо эдийн дээд хадагтай зүйрлэн мөнх
оршихуйг билэгдэхийн зэрэгцээ байгаль орчноо шүтэн дээдлэх хайрлан хамгаалах нь хүн
бүрийн үүрэг амьдралын үндэс гэсэн санааг үр хойчдоо өвлүүлэх нь хамгаас чухал гасэн
утгаар дүрсэлсэн. Эрдэм номын гэгээн шидээр бүхнийг амилуулж байдаг эгэл өргөөгөө
номтой зүйрлэсэн. Энэ бүхэн цогцоороо эрдмийн хур арвин байхыг билэгдсэн.
3. Тэргүүн туршлага: Сургуулийн Эко зөвлөлийн багш нарын санаачилгаар Эцэг эхийн
дунд “Бидний өмнө тулгамдаж буй асуудал” сэдвийн хүрээнд Цөлжилт, Агаарын
бохирдол зэрэг хичээлүүдийг зааж анх Гялгар цаасны хэрэглээг багасгаж, Даавуун тор
хэрэглэж заншъя гэсэн уриаг дэвшүүлэн тавьж 50ш даавуун торыг Байгалийн ухааны
бүх багш нарын (11) оролцоотойгоор оѐж дээр нь Эко гэсэн бичгийг хонин холбоогоор
оѐж үнэгүй тараан өгч, эцэг эхчүүд сум орон нутгийн иргэдээс талархал хүлээж
байсан.

