Ховд сумын байгальд ээлтэй сургууль
Уриа: “Бид төрлөх нутгийн байгалийг өөрсдөө хамгаална,бид байгаль
орчны мэдлэгээ байнга дээшлүүлнэ”
Логооны тайлбар: Хөх өнгө нь тэнгэрийг, ногоон өнгө нь хөрст
гадаргыг, цагаан ном нь сургалт гэдгийг , усан дусал ба навч нь байгалийг,
дэлгэсэн улаан гар нь хүний үйл ажиллагаанаас хамгаална гэсэн утгыг
илэрхийлдэг “KSES” гэдэг товчилсон үг нь “Õовд сумын байгальд ээлтэй сургууль”
гэсэн үгийн англи хэлний товчлол юм.
1. Түүхэн замнал: Манай сургууль 1946 оны 8-р сарын 24 өдөр байгуулагдсан. Анх 3
эсгий гэрт 78 сурагчтай одоогийн сумын төвөөс 2 км çàéä îðøäîã “Замын худаг” гэдэг
газар байрлаж байсан. 1965 онд 8 жилийн сургууль,1990 онд 10 жилийн сургууль, 2006
онд 11 жилийн сургууль, 2008 онд 12 жилийн сургууль болон өргөжсөн. Одоогийн
байдлаар манай сургууль 516 сурагч,
багштай сургалт хүмүүжлийнхээ ажлыг
зохион байгуулж байна.
2. Байгальд ээлтэй сургууль: 2008 онд анх уг төсөлд хамрагдсан.
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах
Анх 2008 оны 1-р сард 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй эко зөвлөл байгуулагдан ажилласан
бөгөөд одоо сургуулийн нийт багш нар болон эко клуб
11 сурагчийн
бүрэлдэхүүнтэйгээр
хүрээгээ өргөтгөн ажиллаж байна. Сургуулийн хөгжлийн
хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсролыг үр дүнтэй болгох чиглэлээр хамтран
ажиллаж байна. Мөн сургуулийн гаднах ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудлыг
сургуулийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгасан.
Сургуулийн захирал эко зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд байгаа учраас зөвлөлийн бүх
ажиллагаанд хамтран ажиллах боломж бий болсон
Хоёрдугаар алхам: Сургуулийн гадаад, дотоод орчныг үнэлэх
Ñóðãóóëèéí îäîîãèéí òºëºâ áàéäëûã äàðààõ áàéäëààð ¿íýëñýí áàéíà. ¯¿íä : Ногоон
байгууламжийн хамгаалалтын байдал ямар түвшинä байгаа , сургуулийн ойр орчим
дах явган хүний зам, гадна гэрэлтүүлэг, сурталчилгаа болон мэдээ мэдээллийн самбар,
хог хаягдлын нэгдсэн цэг байдаг эсэх, тэдгээрийн байрлал зөв эсэх, буруу байрлалтай
бол түүнийг яаж шийдвэрлэсэн, сургуулийн гадна орчныг сайжруулах талаар
сургуулийн захиргаа, багш, ажилчид, сурагч, сурагчдын эцэг эх, орон нутгийн
захиргааны удирдлага болон иргэдтэй хамтран ажилласан ò¿¿íèé үр дүн юм.
Гуравдугаар алхам: Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах


Сургуулийн бүх багш нарт сургалт явуулах



Эко мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах



Сургуулийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх



Õè÷ýýëèéí áàéðààñ Äîòóóð áàéðíû õîîðîíäîõ 200ì çàéíä õàøëàãà õàéñ òàòàõ



Орон нутгийн байгаль хамгаалагч, БО-ы байцаагчтай хамтран ажиллах



Сургуулийн коридорын самбарыг шинэчлэх



Байгаль хамгаалах сарынг аян зохион байгуулах



Айл өрхүүд албан байгууллагуудад орчноо цэвэрлэх уриалга гаргах.
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ.

Хяналт үнэлгээг сургуулийн удирдлагууд болон аймгийн БСГ, МБОК-аас тогтмол
хяналт тавин ажилладаг. Сургалтын менежер хичээлийн явц, үр дүн, хөтөлбөрийн
дагуу хичээлээ багш нар орж байгаад хяналт тавьдаг. Захирал эко зөвлөлийн ажлын
явц байдлыг ерөнхийд нь хянаж байдаг.
Тавдугаар алхам : Шинэ техник технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Сургуулийн эко зөвлөл болон багш нар хамтарч иргэний боловсрол хичээлээр орох
“Байгаль орчны боловсрол” хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулан хичээлийг үр
дүнтэй явуулж байна. Энэ хичээлийн жилд Иргэний боловсрол хичээлийн жилийн
төлөвлөгөөг ахлах, дунд ангид 35 цаг, бага ангид 34 цаг орох төлөвлөгөөг багшийн
гарын авлага, орон нутагт тохирсон хөтөлбөрийн дагуу боловсруулан анги удирдсан
багш нар орж байна. Байгаль орчны хичээлнь бусад хичээлээс онцлог аялал, экскурс,
дадлага, туршилт, ажиглалт зэрэг ажиллагаануудыг оруулж өгснөөр сурагчдын идэвхи
сайжирч байна. Мөн хичээлд мэдээллийн сан ашиглаж байгаа нь сурагчдын сурах
тэмүүлëийг нэмэгдүүлж байгаа гэж үзэж байна. Багш нарын дунд “Багшийн хөгжилБайгаль орчны боловсрол” илтгэлийн уралдаан , мөн байгаль орчны боловсрол
хичээлийн шилдэг нэгж хөтөлбөр боловсруулах уралдаан зохион байгуулав.
Зургаадугаар алхам : Орон нутгийн байгаль хамгаалахад олон нийтийн оролцоог
дээшлүүлэх
Эко зөвлөлийн санаачилсан “Цэвэр орчин” аянд албан байгууллагууд идэвхитэй
оролцдог ба албан байгууллагууд болон айл өрхүүд долоо хоногийн Пүрэв гарагийг
тогтмол орчноо цэвэрлэх үйл ажиллагаанд зориулан хэвшиж эхэлж байгаа нь эко
зөвлөлөөс гаргасан чухал санаачлагын нэг байсан ба энэ үйл ажиллагаа тогтмолжиж
байгаад бид баяртай байдаг. Эко мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг идэвхитэй явуулж
багш, сурагчид, олон нийтэд мэдээлэл өгөх, мэдээллээ сурталчилан таниулах ажлыг
тогтмол зохион байгуулж явуулдаг. Íèéò áàãèéí èðãýäèéí íèéòèéí õóðëààð àðä èðãýäýä
ñóðãóóëüä õýðýãæ¿¿ëæ áóé Ýêî ñóðãóóëü òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíû à÷ õîëáîãäîë ò¿¿íèéã
õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áàéäëûí òàëààð ìýäýýëýë ºã÷ èðãýíèé áîëîâñðîë õè÷ýýëýýð õ¿¿õäèéí
àâ÷ áàéãàà ìýäëýã áîëîâñðîëûã ñóðòàë÷èëàí àæèëëàñíààð ýöýã ýõèéí áàéãàëüä õàíäàõ
õàíäëàãà íü íýìýãäýæ áàéãàà áºãººä áàéãàëüä õàíäàõ õàíäëàãûí àñóóëãàä îðîí íóòãèéí
àñóóäëûã ò¿ëõ¿¿ îðóóëæ áàéãàà áîëíî. Сургуулийн ногоон байгууламж, багш сурагчдын
экологийн боловсрол нэмэгдсэн, орон нутгийн иргэд хөдөлмөрчид амьдралын зөв
хэвшлийг эрхэмлэх болсон.

Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар бүх
талын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх
Эко код, лого, уриа: Уриа: “Бид төрлөх нутгийн байгалийг өөрсдөө хамгаална,бид
байгаль орчны мэдлэгээ байнга дээшлүүлнэ”
Логооны тайлбар: Хөх өнгө нь тэнгэрийг, ногоон өнгө нь хөрст гадаргыг, цагаан ном
нь сургалт гэдгийг , усан дусал ба навч нь байгалийг, дэлгэсэн улаан гар нь хүний үйл
ажиллагаанаас хамгаална гэсэн утгыг илэрхийлдэг “KSES” гэдэг товчилсон үг нь
“Õовд сумын байгальд ээлтэй сургууль” гэсэн үгийн англи хэлний товчлол юм.
3. Тэргүүн туршлага: Ìàíàé ñóðãóóëü 2010 îíä Ýêî ñóðãóóëü òºñëèéí ÷èãëýëýýð äàðààõ
òºðëèéí òýðã¿¿í òóðøëàãûí àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýñýí áîëíî. ¯¿íä :
1. Íèéò áàãèéí èðãýäèéí íèéòèéí õóðëààð àðä èðãýäýä ñóðãóóëüä
õýðýãæ¿¿ëæ áóé Ýêî ñóðãóóëü òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíû à÷
õîëáîãäîë ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áàéäëûí òàëààð
ìýäýýëýë ºã÷ èðãýíèé áîëîâñðîë õè÷ýýëýýð õ¿¿õäèéí àâ÷ áàéãàà
ìýäëýã áîëîâñðîëûã ñóðòàë÷èëàí àæèëëàñíààð ýöýã ýõèéí
áàéãàëüä õàíäàõ òóõàé õàíäëàãà íü íýìýãäýæ áàéãàà áºãººä
áàéãàëüä õàíäàõ õàíäëàãûí àñóóëãàä îðîí íóòãèéí àñóóäëûã ò¿ëõ¿¿ îðóóëæ
áàéãàà áîëíî.
2. Ñóðãóóëèéí ýêî çºâëºë, ýêî êëóáûí á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý÷ëýí òóñãàé
òºëºâëºãººíèé äàãóó àæèëëàæ èðñýí áàéíà.
3. Áàãø ñóðàã÷äûí ñóðòàë÷èëãààíû ¿ð ä¿íä àðä èðãýäèéí
ñàíàà÷ëàãààð òîãòâîðòîé àìüæèðãàà – II òºñëèéí
ñàíõ¿¿æèëòýýð ñóìûí õîãèéã òºâëºðñºí öåõò õ¿ðãýõ
àñóóäëààð ñóìûã áàãà îâîðûí òðàêòîðòàé áîëãîñîí íü
ìàíàé ñóðãóóëèéí òýðã¿¿í òóðøëàãà áîëñîí áàéíà.

