БЗД-ийн ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 97-Р СУРГУУЛИЙН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Анх 1972 онд орос сургууль нэрээр ашиглалтанд орж 1992
оноос 10 жилийн 97-р сургууль болж дүүргийнхээ 4,7 дугаар
хорооны сурагчдыг хамруулан хичээлийн 2 байранд 134 багш,
ажиллагсадтай, 2221 сурагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж
байна.

Манай сургуульд хичээлийн бус цагийг зөв зохистой
өнгөрөөх тав тухтай номын сан, ижбүрэн компьютер, мэдээлэл
зүйн танхим, спортын заал, хөлбөмбөг, сагсан бөмбөг, хөгжим
бүхий урлаг заал, цайныгазар ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж
байна.

СУРГАЛТЫН АМЖИЛТ: 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ




МАНАЙ ХАМТ ОЛНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
БИД СУРАГЧЫНХАА АМЖИЛТААР БАХАРХДАГ
Эх оронч, хүмүүнлэг иргэн төлөвшүүлэхэд хамтран
ажиллацгаая!
ЗОРИЛГО
 Амьдрах арга ухаантай
 Сурах хүсэл эрмэлзэлтэй
 Авъяас чадвараа хөгжүүлдэг
 Бүтээлч,
эрүүл,
чадварлаг
төлөвшүүлнэ.

зөв

хүн

болгон

ЗОРИЛТ
 Төрөлх хэл, үндэсний соѐл, ѐс заншлаас суралцах
 Суралцагчдын сонирхолыг дэмжин авьяасыг нээн өөртөө
итгэлтэй, авах гээхийн ухаанд суралцах
 Сургалтын технологи, арга зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэн
суурь судалгаанд суурилсан багшийн хөгжлийг дэмжих,
урамшуулах
 Сургалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд сургууль, багш,
сурагчдын үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоог
нэмэгдүүлэх
Манай алдартнууд:









Ж. Доржсүрэн МУ-ын Гавьяат багш – 2008 он
О. Ваанчиг – Алтан гадас
С.Нямдаваа- Алтан гадас
Д.Мөнхбат- Алтан гадас
Г. Зодов – Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
Д. Доржсүрэн – Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
С. Тунгалаг – Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
С.Нарантуяа- Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
Мөн зөвлөх багш -1, тэргүүлэх зэрэгтэй-22 багш,
аргазүйч зэрэгтэй -45 багш төрөн гарчээ.

Манай сургуульд өндөр мэдлэг боловсролтой тэргүүлэх
зэрэгтэй,заах аргач, 2 ба туүнээс дээш жил ажилласан туршлага
сайтай бакалавр, магистрын зэрэгтэй багш нар сурагчдад
боловсрол олгож байна.Хүүхдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх
эорилгоор төрөл бүрийн секц дугуйлан (шатар, сагс, волейбол,
аэробик, найрал дуу, бүжиг) хичээллэдэг. Үүний үр дүнд
аэробикээр дүүрэг, нийслэл, хот, улсын чанартай
тэмцээнүүдэд амжилттай сайн оролцож дэлхийн дэвжээнд өсвөр
хүүхдүүд маань Монгол улсынхаа нэрийг дуурсгаж явж байгаа
бидний бахархал юм.

10а ангийн сурагч Хаштайж аэробикийн төрлөөр спортын мастер
цол хүртсэн
“Сурагчдийн мөрөөдлийн лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээнд
ТОП-16 багт шалгарсан.
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

БЗД-ийн ЕБС-иудын дунд зохион байгуулагдсан Уран
хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнээс багаараа 3-р байр
хүрэл медаль

Нийслэлийн ЕБС-иудын дунд зохион байгуулагдсан
Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээний дунд насны
төрөлд багаараа 3-р байр цом өргөмжлөл, мөнгөн
шагнал

10а ангийн сурагч Хаштайж аэробикийн төрлөөр спортын
мастер цол хүртсэн.

БЗД-ийн ИТХ-аас зохион байгуулагдсан “Хүүхэд хууль”
дэвжээ тэмцээнд 1-р байр

МУГБагш Т.Даваахүүгийн нэрэмжит “Би Монгол Хүүхэд”
ѐс заншлын наадмын монгол наадгайн төрөлд 4б ангийн
сурагч Төгөлдөр 3-р байр

БЗД-ийн сурагчдын лигийн аварга шалгаруулах сагсан
бөмбөгийн тэмцээнээс эрэгтэй ахлах насанд мөнгөн
медаль

БЗД-ийн “Хүрээ дээд сургуулийн нэрэмжит” сагсан
бөмбөгийн тэмцээнд эрэгтэй баг хүрэл медаль

БЗД-ийн аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээнээс
бага насанд алтан медаль, дунд насанд мөнгөн медаль,
ахлах насанд мөнгөн медаль

БЗД-ийн “Хүүхдийн V их наадам”-аас дунд насанд
мөнгөн медаль, ахлах насанд алтан медаль

Монголын “Өдөн бөмбөгийн холбоо”-ны Намарын
тэргүүн шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль

Монголын “Өдөн бөмбөгийн холбоо”-ны Хаварын тэргүүн
шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль

“Сурагчдийн мөрөөдлийн лиг” сагсан бөмбөгийн
тэмцээнд ТОП-16 багт

Улсын аварга шалгаруулах өдөн бөмбөгийн
тэмцээнээс 9г ангийн сурагч Б.Батгэрэлт шилдэг
тоглогч

БЗД-ийн ЗДТГ-ын Цэрэг Спортын дөл тоглолт
тэмцээнд амжилттай оролцсон.

БЗД-ийн чөлөөт бөхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс
багаараа 5-р байр

“Нийслэлийн Дуулиан -2020” хөлбөмбөгийн тэмцээнд
ахлах насанд 4-р байр





















БЗД-ийн “Монголын Түүхийн олимпиад”-д сурагч
Г.Тэмүүлэн 1-р байр
Нийслэлийн
“Монголын Түүхийн олимпиад”-д
сурагч Г.Тэмүүлэн дэд байр
7б ангийн сурагч М.Өлзийхишиг “Математик
стандарт -2015” стандарт бодлогын уралдаанд Дэд
байр
10б ангийн сурагч О.Намуундарь “Математик
стандарт -2015” стандарт бодлогын уралдаанд 3-р
байр
4д ангийн сурагч А.Хансүлд “Математик стандарт 2015” стандарт бодлогын уралдаанд 3-р байр
5б ангийн сурагч Да.Пүрэвдорж “Математик
стандарт -2015” стандарт бодлогын уралдаанд
тусгай байр
5б
ангийн сурагч Д.Пүрэвдорж “Математик стандарт 2015” стандарт бодлогын уралдаанд тусгай байр
5б ангийн сурагч Б.Билгүүнтөгс “Математик
стандарт -2015” стандарт бодлогын уралдаанд
тусгай байр
БЗД-ийн 48-р сургуулийн нэрэмжит “Математик
түргэн
бодолтын
олимпиадад”
сурагч
П.Сайханбаяр 3-р байр
3б ангийн сурагч Э.Мишээл “Улсын сэтгэх
чадварын 13-р олимпиад”-ын 2-р давааны 2-3-р
ангийн ангилалд тэргүүн байр
Хангай Дээд Сургуулийн нэрэмжит “АМАЗОНКА2015” загварын тэмцээний авангард хувцасны
төрөлд дэд байр
12а ангийн сурагч Билгүүнбат Газар зүйн
олимпиадад тусгай байр
5б ангийн сурагч Маралмаа “Замын хөдөлгөөн
бидний нүдээр” гар зургийн уралдаанд 5-р байр
7гангийнсурагчЧ.Намуунзул
БЗД-ийн
ИТХнэрэмжит "ТОМЧУУДАД ХЭЛЭХ МИНИЙ ҮГ"
захидлынуралдаандамжилттайоролцож 4-р байр

БАГШ НАРЫН АМЖИЛТ
ХАМТ ОЛНЫ АМЖИЛТ














БЗД-ийн гадаад хэлний багш нарын дунд
зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд 1-р байр
Нийслэлийн Гадаад хэлний багш нарын дунд
зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд багш
Ж.Батбаяр 1-р байр алтан медаль
Нийслэлийн Гадаад хэлний багш нарын дунд
зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд багш
Б.Мөнхцэцэг 2-р байр мөнгөн медаль
Нийслэлийн Гадаад хэлний багш нарын дунд
зохиогдсон гар бөмбөгийн тэмцээнд мэдээлэл
зүйн багш Б.Болормаа 3-р байр хүрэл медаль
Дэлхийн зөн монгол ОУБ-ын Нөхөрлөл-2015
ширээний теннисний тэмцээнд физикийн багш
Пунсалдулам дэд байр
Багш А.Хадбаатар “БЗД-ийн техник технологийн
19-р олимпиадад 3-р байр
Боловсролын чанарын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх
хүүхэд бүрийн бодит чадварыг хөгжүүлэн бүтээлч
хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлэх үйлсэд
үнэтэй хувь нэмэр оруулж сургалтын чанараараа
тэргүүлж
Математикийн
багш
Х.Баясгалан
2,500,000 төгрөгөөр
Математик стандарт -2015” стандарт бодлогын
уралдаанд бага ангийн багш К.Баярмаа 3-р байр











Монголын өсвөр үеийн бие бялдарын хүмүүжил,
спортын холбооны тэмүүлэл шагналын 2014 оны
“ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ БИЕИЙН ТАМИРЫН БАГШ”ийн төрөлд Тэргүүн байранд биеийн тамирын багш
С.Тунгалаг
Нийслэлийн 2014 оны “ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА
БАГШ” биеийн тамирын багш С.Тунгалаг
БЗД-ийн Спорт хорооны “ШИЛДЭГ ЗАХИРАЛ”
сургуулийн захирал Д.Мөнхбат
Нийслэлийн багш-2015 оны тэмцээнд багаараа
мөнгөн медаль
Нийслэлийн багш-2015 оны тэмцээнд волейболын
төрөлд мөнгөн мелаь
Нийслэлийн багш-2015 оны тэмцээний сагсан
бөмбөгийн төрөлд мөнгөн медаль
Дэлхийн зөн монгол ОУБ-ын Нөхөрлөл-2015 гар
бөмбөгийн тэмцээнд тэргүүн шилжин явах цом
“Математик стандарт -2015” стандарт бодлогын
уралдаанд багаараа 3-р байр

