Зэрэг сумын байгальд ээлтэй сургууль
Манай хамт олон: “Бидний оролцоо, байгалиа аварна” гэсэн уриатай
ажилладаг
1.
Түүхэн замнал
Зэрэг сумын анхны бага сургууль 1940 оны 9-р сарын 1-нд Хөндлөн
гэдэг газар 6 гэртэй, 9-12 насны 60 сурагчидтай байгуулагджээ.
1953 онд 7 жилийн сургууль болж зэргэлдээх Чандмань, Дарви, Цэцэг, Манхан сумдаас
элсэлт авч байсан.
1964 онд 8 жилийн сургууль,
1989 онд 10 жилийн бүрэн дунд сургууль болон өргөжиж Дарви, Чандмань сумаас 9-р ангид
элсэлт авч байсан.
2006 оноос 11 жилийн сургалттай орчин үеийн бүрэн дунд сургууль болон өргөжсөн ба 20082009 оны хичээлийн жилээс 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжин сургалтын үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.Тус сургууль 2010-2011 оны хичээлийн жилд 22 бүлэгт 675
сурагчид хамруулан 37 багш, ажилтан, 18 ажилчин, 8 гэрээт ажилчинтайгаар, хичээлийн 3
байр, номын сан дотуур байр, спорт заал, гал тогоо бүхий сургалтын орчинтойгоор сургалт
хүмүүжлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна. 100%-ийн мэргэжлийн багшаар
хангагдсан, гадаадын 2 мэргэжилтэн ажилладаг.
2. Байгальд ээлтэй сургууль:
Байгальд ээлтэй сургууль төсөлд 2009 онд хамрагдан үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж
байна. Манай сургуулийн цаашдын зорилго бол байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд
хүмүүсийн оролцоог нэмэгдүүлэх, энэ үйл ажиллагааг сургууль бүх талаар уриалан
дуудах, сургалт сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулж байх явдал юм. Тэр ч утгаараа
сургуулийн ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөндөө энэ тухай тусгаж өгсөн.
Тухайлбал:
 Байгаль Орчны Консорциумаас боловсруулан ирүүлсэн төсөл боловсруулах
зааврын дагуу Îðîí íóòàã äàõü õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷íû òóëãàìäñàí àñóóäëààð
òºñºë áîëîâñðóóëàн хэрэгжүүлэх.
 Ñóìûí áàéãàëü îð÷èí,óðãàìàë,àí àìüòíû íýãäñýí ìýäýýëëèéí ñàíã áàÿæóóëàõ
 Áàéãàëü îð÷íîî õàéðëàí õàìãààëàõàä èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ ñóðãàëò
ñóðòàë÷èëãààã çîõèîí áàéãóóëàõ.
 Áàéãàëèéí áóëàí áàéãóóëàõ гэх мэт тодорхой ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж
байгаа билээ.
Байгальд ээлтэй сургуулийн үйл ажиллагааг 7 алхамын хүрээнд зохион байгуулж байна.
Үүнд :
Нэгдүгээр алхам: Эко зөвлөл байгуулах.
Ìàíàé эко çºâëºë íü: Эко çºâëºëèéí àõëàã÷, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà
áîëîí ñóðàã÷äûí á¿ëãýìèéí óäèðäàõ çºâëºë ãýñýí óäèðäëàãûí
á¿òýöòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà. Áèäíèé áàñ íýãýí ãîë
çîðèëò áîë õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷íîî õàìãààëàõ, ºíãº ¿çýìæèéã
ñàéæðóóëàõàä
ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäíèé ñàíàë
ñàíàà÷ëàãûã ººðèéí ¿éë àæèëëàãààòàé óÿëäóóëàõ ÿâäàë þì. Манай эко зөвлөл нь 13
багш, 30 сурагч нийт 43 хүний бүрэлдэхүүнтэй áîëæ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа
бөгөөд зөвлөлийн гишүүдэд
иргэний боловсрол, төсөлт ажил, газарзүй, биологи,
хими, физикийн багш, сургалтын менежер зэрэг сургуулийн удирдлага болон чадварлаг

шинэ залуу боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлж ажлаа æèëýýð òºëºâëºæ төлөвлөгөөний
дагуу ажиллаõààñ ãàäíà òºëºâëºãººíä òóñãàãäààã¿é öàã ¿åèéí íºõöºë áàéäëààñ óðãàí
ãàðñàí àæëóóäûã õóðëààðàà õýëýëöýæ ã¿éöýòãýäýã.
Эко зөвлөл нь сард нэг удаа хуралддаг ба үйл ажиллагааны биелэлт хэр байгаа болон
цаашдын ажлын чиглэлийг ярилцдаг. Мөн байгаль хамгааллын чиглэлийн сургалт
сурталчилгааны ажлыг тогòмол зохион байгуулж үр дүнг хурлаараа хэлэлцдэг.
Хоёрдугаар алхам: Сургуулийн дотоод , гадаад орчны үнэлгээ хийх.
Манай сургуулийн хувьд сургуулийн дотоод гадаад орчны үнэлгээг жилд 2 удаа
хийдэг бөгөөд тухай бүрд нь төлөвлөгөө боловсруулан ажилладаг. Үүний үр дүнд
Сургуулийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр зураг төслийг бэлтгэж òºëºвëºãººíèé
äàãóó àæèëëàж өìíºõ æèëä òàðüñàí áîëîâ÷ óðãààã¿é áóðãàñ á¿õèé òàëáàéí óðãààã¿é
ìîäûã ñîëüæ øèíý÷ëýí òàðèàëæ, ýíýõ¿¿ òàëáàéä øèíýýð õàð øîðîîí õºðñ ñóóëãàí òýíä
óðãàõ óðãàìëûí òîî, íýð òºðëèéã òàðèìàë ñîíãèíî, îëîí íàñò, çàðèì ç¿éë öýöýã çýðãýýð
íýìýãä¿¿ëýí ñàéí óðãóóëæ ÷àäñàí.
Тус сургууль дээр Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн (WWF) “Ногоон
сургууль” төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан байгаа.
Уг төслийн
äýìæëýãòýéãýýð ñóðãóóëèéí õàøààí äîòîð 60ì2 òàëáàé á¿õèé õ¿ëýìæèéã
áàãø àæèë÷äûíõàà õ¿÷ýýð áàðüæ áàéãóóëàí àøèãëàæ áàéíà.
Ñóðãóóëèéí á¿õ àíãè, êîðèäîðûã öýöýãæ¿¿ëæ òàñàëãààíû óðãàìàëòàé
áîëãîõîîð íèéò 500 ãàðóé öýöýã òàðüæ ñóðàã÷äàä òàñàëãààíû óðãàìëûã
óñëàõ àð÷ëàõ òàëààð çºâëºãºº ºã÷ àæèëëàæ áàéíà.
Үнэлгээний арга ç¿éã 8-9-ð àíãèéí ñóðàã÷äàä ýçýìø¿¿ëýõ çîðèëãîîð òºñºëò àæèë
õè÷ýýëýýð ñóäëóóëæ ìºí òîäîðõîé äàäëàãà àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýëýý. Эко зөвлөлийн
сурагчид хамрагдаж хичээлийн “Б” байрны гадаад, дотоод орчинд үнэлгээ хийж, зохиомол
гэрэлтүүлэг дутмаг, ангиуд хогийн савгүй, гадна орчны өнцөг буланд салхины
нөлөөгөөр хог их цуглардаг зэрэг дутагдлыг илрүүлж, зохиомол гэрэлтүүлгийг
сургуулийн захиргаатай хамтран чийдэнгийн тоог нэмэгдүүлж, коридорыг гэрэлтэй
болгож, хоггүй аяныг өрнүүлж бүх ангийн сурагчид гарын доорх
материалаар ангидаа хогийн сав хийв. Ýêî çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãàà à÷
õîëáîãäëûí òàëààð ñóðãóóëèéí ýöýã ýõ÷¿¿ä áîëîí àðä èðãýäýä ìýäýýëýë
ò¿ãýýõ çîðèëãîîð ýöýã ýõèéí çºâëºãººíä ìýäýýëýë õèéæ ìºí ýöýã ýõ÷¿¿ä
àðä èðãýäýä çîðèóëàí ìýäýýëëèéг ñóðòàë÷ëàí òàíèóëàõ õóóäñûã òàðààõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëëàà.
Гуравдугаар алхам : Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах
 Бàéãàëü îðчíîî õàéðëàí õàìãààëàõàä èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãäүүëýõ ñóðãàëò
ñóðòàëчèëãààã çîõèîí áàéãóóëàõ
 Ñóìûí áàéãàëü îðчèí, óðãàìàë, àí àìüòíû íýãäñýí ìýäýýëëèéí ñàíã áàÿæóóëàõ
 Íîãîîí áàéãóóëàìæèéí òөлөвëөгөө гаргаж, ñóðãóóëèéí íîãîîí áàéãóóëàìæèéã
òөлөвлөгөөíèé äàãóó áàéãóóëàõ







Áүòýýëч àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ
Íîãîîíû òàëáàéí õàìãààëàëòûí õàøàà áàðèõ /1ãà/
Õүëýìæèéí õýìæýýã íýìýãäүүëíý. Үүíä òàðèàëëàõ үð àâàõ
Ñóðòàëчèëãààíû ãàäíà ñàìáàðòàé áîëîõ
Áàéãàëèéí áóëàí áàéãóóëàõ
Дөрөвдүгээр алхам: Хяналт үнэлгээ

Хяналт үнэлгээг сургуулиас тогтмол хийдэг. Сургалтын менежер, сургуулийн захирал
болон аймгийн БСГ-аас, МБОК-аас тус тус хяналт үнэлгээ хийж, зөвөлгөө өгч ажилладаг.
Тавдугаар алхам : Шинэ техник технологи ашиглан сургалт зохион байгуулах
Óã òºñºë õýðýãæèæ ýõýëñíýýñ õîéø тус сургуульд èæ á¿ðýí êîìïüþòåð ,çººâðèéí
èíòåðíåò áóþó ìîäåì ºãñºí. Ìºí Иргэний боловсрол хичээлээр áàéãàëü îð÷íû
áîëîâñðîë îëãîõ õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà, íîì òàðààõ ìàòåðèàëûã áàãø íàðò òàðààñàí.
Òºñлөөс ñóðãóóëèéí ýêî ñàìáàðûã õèéæ ºãñºí. Эдгээрийг багш сурагчид сургалт,
сурталчилгааныхаа ажилд ариг гамтай ашиглаж байгаа.
Манай сургуулийн хувьд төсөлд хамрагдсанаасаа хойш олон сургалт, семинарт
хамрагдсан ба тухай бүрд нь хамт олондоо сургалт явуулдаг. Энэ жилийн хувьд Байгальд
ээлтэй сургуулиудын нэгдсэн семинарт Захирал, эрхлэгч, эко зөвлөлийн ахлагч нар
хамрагдсан бол 5-р сард зохион байгуулагдсан Цөлжилтийн тухай сургалтанд 4-н багш
хамрагдсан.
Мөн иргэний боловсрол хичээлийн 80 гаруй хувьд нь байгаль орчны боловсрол олгох
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хичээлийг анги удирдсан багш нар амжилттай
хэрэгжүүлж байна.
Зургаадугаар алхам: Орон нутгийн байгаль хамгаалахад олон нийтийн оролцоог
дээшлүүлэх
Áèäíèé áàñ íýãýí ãîë çîðèëò áîë õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷íîî õàìãààëàõ, ºíãº ¿çýìæèéã
ñàéæðóóëàõàä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ, òýäíèé ñàíàë ñàíàà÷ëàãûã ººðèéí ¿éë
àæèëëàãààòàé óÿëäóóëàõ ÿâäàë þì. Ýêî çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãàà à÷ õîëáîãäëûí òàëààð
ñóðãóóëèéí ýöýã ýõ÷¿¿ä áîëîí àðä èðãýäýä ìýäýýëýë ò¿ãýýõ çîðèëãîîð ýöýã ýõèéí
çºâëºãººíä ìýäýýëýë õèéæ ìºí ýöýã ýõ÷¿¿ä àðä èðãýäýä çîðèóëàí ìýäýýëëèéг ñóðòàë÷ëàí
òàíèóëàõ õóóäñûã òàðààõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà. Байгальд ээлтэй үйл ажиллагаагаа
сурталчилан таниулах чиглэл дээр маш сайн ажиллаж байгаа.Тухайлбал: Байгаль орчныг
хамгаалах, цөлжилтийг сааруулахад орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангахын тулд эцэг
эхчүүдийн нэгдсэн хурлын үеэр танилцуулга хийж, байгаль орчноо хайрлан хамгаалахыг
уриалæ èðãýäýä ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëдаг.
Долдугаар алхам: Байгальд ээлтэй сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлэх
талаар бүх талын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх
Эко код, уриа, лого: Уриа: “Бидний оролцоо, байгалиа аварна”

Логоны тайлбар: “Бид байгаль эхээ хайрлан хамгаалах үйлсэд оролцох үүрэгтэй, энэ
үүргээ биелүүлснээр аврал эрсэн байгалиа хамгаалж тогтвортой, амар амгалан
амьдарна.” гэсэн утгатай.
Тэргүүн туршлага 1. Эко зөвлөл нь сард нэг удаа
хуралддаг ба үйл ажиллагааны биелэлт хэр байгаа болон
цаашдын ажлын чиглэлийг ярилцдаг. Мөн байгаль
хамгааллын чиглэлийн сургалт сурталчилгааны ажлыг
тогòмол зохион байгуулж үр дүнг хурлаараа хэлэлцдэг.
Тэргүүн туршлага 2. Тус сургууль өөрийн эзэмшил хүнсний ногооны туршилтын
талбайтай ба жил бүр багш сурагчид хамтран ногоо тариалдаг бөгөөд намар
сургуулийнхаа хэрэгцээг бүрэн хангаж үлдсэн ногоогоо сумынхаа нэн ядуу, хөдөлмөр
эрхлэх чадваргүй иргэдэд тусламж болгож өгдөг.
Тэргүүн туршлага 3. Зэрэг сумын сургуулийн 2 дахь туршлагаар тус сургуулийн
тэмдэглэлт ойг хэрхэн үр дүнтэй бүтээлчээр тэмдэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл их бүтээн
байгуулалтыг хэрхэн хийдэг гэдгийг бусад сургуулиудад үлгэр дууриалал болохуйц
тэмдэглэсэн байгаа нь тус сургуулийн нэг туршлага болон орж байна. Ийм үр дүнтэй
ажиллахын нууц нь үйл ажиллагаагаа нээлттэй ойлгомжтой хүн бүрийн сэтгэл зүрхний
оролцоо юм.

