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АЛСЫН ХАРАА
Шинэ зууны манлайлагчдыг бид бэлтгэнэ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийгмийн үзүүлэлт өндөр, ажил амьдралын сорилт 
давах чадвартай иргэн бэлтгэдэг, олон улсын болон 
үндэсний хосолсон хөтөлбөр,технологитой, соёлын 
үнэт зүйлийг бүтээгч, өсөн нэмэгдэх ур чадвар бүхий 
мэргэшсэн баг, хамт олныг бүрдүүлсэн сургууль болно.

СУРГАХ АРГА БАРИЛ

Онцлог 1. 
ШАВЬ ТӨВТЭЙ СУРГАЛТ
Шавь төвтэй сургалтын арга барил 
давамгайлснаар сурагчийн өөрийн 
сонирхолыг илүүд үзнэ. Батлагдсан 
хөтөлбөрөөс давж сурагчийн 
онцлогтой сурах хэрэгцээг 
илрүүлдэг ач холбогдолтой. 

Онцлог 2. 
СУРАГЧ БҮРТЭЙ ТУЛЖ АЖИЛЛАНА 
Нэг багшид 6-18 сурагч ноогдож, 
хүүхэд бүртэй тулж ажилладаг нь 
манай сурагчдын богино хугацаанд 
гаргасан улсын хэмжээний 
амжилтуудын нууц юм. 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

ҮҮНД: •  Хамтарсан хөтөлбөр
•  Монгол улсын бага, дунд, ахлах ангийн цөм сургалтын хөтөлбөр
•  АНУ-ын К-12 стандарт
•  Нэмэлт сургалтын хөтөлбөр
•  Математикийн англи хэл дээрх сургалт 1-12-р анги
•  Алгоритмын үндэс
•  Код бичих үндэс, програмчлалын хэл
•  2 хэл дээр хурдан шивэх дадлага 
•  Макро, микро эдийн засгийн онол
•  Энтерпренёршип
•  Санхүүгийн зах зээл, хөрөнгийн бирж
•  Ном унших техник
•  Хар зураг
•  Урлаг судлал, гоо зүй
•  Хятад хэл
•  Харилцааны ур чадвар
•  Бизнес, харилцааны англи хэл
•  Хувийн санхүү, өрхийн төсөв, хуримтлал ба зарцуулалт
•  Эрүүл мэнд, чийрэгжилт, зөв хооллолтын ухагдахуун
•  Вэбсайт, блог бичих гэх мэт цахим сургалтын агуулга
•  Ажил мэргэжил сонголт, интерншип аялал

НЭМЭЛТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨС ИЛҮҮ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭН 
СУДЛАХ ТОХИОЛДОЛД СУРАГЧДЫНХАА ХЭРЭГЦЭЭНД ТУЛГУУРЛАН

ХӨТӨЛБӨРҮҮД НЭМЭГДЭНЭ.

СОНГОХ ХӨТӨЛБӨР

АНУ-ын Их дээд 
сургуулийн 

/доод дамжааны 
кредит цагийн/

SAT 
шалгалтын 

бэлтгэл 

TOEFL-ын 
сургалт

ЭЕШ-ын 
бэлтгэл

Ахисан түвшний 
кодчилол, цахим 
аюулгүй байдал 

гэх мэт 

 АР 
хөтөлбөр

ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ ШИЛДЭГ СУРГУУЛИЙН БҮХ СУРАГЧИД СУДАЛНА. ДЭЛХИЙН НЭР ХҮНДТЭЙ 
ИХ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ НЬ 

МӨРӨӨДӨЛ БИШ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ! 
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БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЗОРИЛГО НЬ ЭХ ХЭЛНИЙ 
СУУРЬ ЧАДАМЖТАЙ, БҮТЭЭЛЧ, СУРАХ АРГА БАРИЛТАЙ 
МОНГОЛ ХҮҮХЭД ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЗОРИЛГО НЬ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ, 
ШИЙДВЭР ГАРГАХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАР БҮХИЙ ИРЭЭДҮЙД ЭЗЭМШИХ 
МЭРГЭЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ЧАДАМЖТАЙ ИРГЭН ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД 
ОРШИНО.

Эх хэлээрээ зөв ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой 
илэрхийлэх, уншиж, бичиж сургах

Тоо бодох, түүнийг амьдрал ахуйдаа хэрэглэж сургах

Хүрээлэн байгаа орчны үзэгдэл, юмсын талаар 
зохих шатны мэдлэг эзэмшүүлэх

Өөрийн болон бусдын хөдөлмөрийг хүндэтгэх, үнэнч 
шударга, хамтач байдлыг эрхэмлэх үзэл төлөвшүүлэх

Бие дааж сурах арга барил эзэмшүүлэх. 

Гоо зүй, хүмүүнлэг, үндэсний дэвшилт ёс заншил, 
соёлын өв уламжлал, эрүүл ахуйн зохих шатны мэдлэг, 
чадвар эзэмшүүлэх

Эх хэлээрээ утга төгөлдөр найруулан бичих, ярих чадвар болон 
гадаад хэлний зохих мэдлэг эзэмшүүлэх

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ЗОРИЛГО НЬ АМЬДРАХ УХААН, ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ СУУРЬ МЭДЛЭГ ЧАДВАР ЭЗЭМШСЭН, БИЕ ДААН БҮТЭЭЛЧЭЭР 
СУРАЛЦАХ ЧАДАМЖТАЙ ИРГЭН ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.

Эх хэл болон гадаад хэл, математик, мэдээлэл зүй, шинжлэх ухаан, 
эрх зүйн зохих шатны мэдлэг, өөрийн авьяас, чадварт тулгуурлан 
бие даан амьдрахад шаардлагатай чадвар, дадал эзэмшүүлэх

Гоо зүй, ёс суртахууны соёлтой, эрүүл чийрэг, иргэний үүргээ 
ухамсарласан, үнэнч шударга, хамтач, энэрэнгүй, эх оронч, 
хууль ёсыг дээдлэн сахидаг, үндэсний болон хүн төрөлхтний 
дэвшилт ёс заншил, соёлын үнэт зүйлсийг хүндлэн хайрладаг 
болгон төлөвшүүлэх

Эрүүл аж төрөх ёс, гэр бүлийн амьдралын анхан шатны ойлголт, 
соёлын төсөөлөл эзэмшүүлэх

Бие даан бүтээлчээр суралцах арга барил төлөвшүүлэх. 

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэг, математик, мэдээлэл зүйн шинжлэх 
ухааны үндсийг эзэмшүүлэх

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, бие даан амьдарч, хөдөлмөрлөх, 
үргэлжлүүлэн суралцахад бэлтгэх

Бие бялдраа хөгжүүлж, эрүүл аж төрөх ёсыг сахих, гэр бүлийн 
болон амьдрал ахуйгаа хөтлөх арга барилд сургах, эх оронч, 
хууль ёсыг дээдлэх үзэл төлөвшүүлэх. 
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БИДНИЙ АМЖИЛТУУД

СУРАГЧ Б.ОЮУН 
“Классика-13” төгөлдөр 
хуурын улсын уралдааны 
алтан медаль 

СУРАГЧ Ж.ТОЯА 
С.Бархасын нэрэмжит 
“Нарны инээд” урлагийн 
тэмцээний эстрад хамтлаг 
дууны төрөлд мөнгөн медаль

СУРАГЧ Т.БИНДЭРЪЯА 
“Эх дэлхийгээ хайрлая” 
нийслэлийн гар зургийн 
уралдааны хүрэл медаль 

СУРАГЧ Б.БИНДЭРЪЯА, 
Б.ЭНХДЭЛГЭР, О.ЭНХЖИН НАР 
С.Бархасын нэрэмжит “Нарны инээд” 
урлагийн тэмцээний эстрад хамтлаг 
дууны төрөлд алтан медаль 

СУРАГЧ Э.БАЯСГАЛАН 
ESM шатрын 
тэмцээний 
мөнгөн медаль 

СУРАГЧ Г.БОДЬБИЛИГ 
БЗД-ийн Таеквондогийн 
аварга шалгаруулах 
тэмцээний хүрэл медаль 

СУРАГЧ Б.ТЭНГИС 
“Эх дэлхийгээ хайрлая” 
нийслэлийн гар зургийн 
уралдааны алтан медаль 

СУРАГЧ Б.ХИШИГБУЯН 
С.Бархасын нэрэмжит 
“Нарны инээд” урлагийн 
тэмцээний гоцлол бүжгийн 
төрөлд алтан медаль

СУРАГЧ Н.НАРАН-УЧРАЛТ 
“Классика-13” төгөлдөр хуурын 
улсын уралдааны ганцаарчилсан 
төрөлд алтан медаль

СУРАГЧ Б.ХИШИГЗАЯА 
С.Бархасын нэрэмжит 
“Нарны инээд” урлагийн 
тэмцээний хамтлаг бүжгийн 
төрөлд мөнгөн медаль 

ДУГУЙЛАНГУУД

ДРАМ /АНГЛИ БА МОНГОЛ ХЭЛЭЭР/

ТӨГӨЛДӨР ХУУР

ЦЭНГЭЭНТ БҮЖИГ

ШИРЭЭНИЙ ТЕННИС

ТАЕКВОНДО

БАЛЕТ /ОХИД/

ВИДЕО БҮТЭЭХ 

ВЭБСАЙТ БҮТЭЭХ 

ШАТАР

КОВЕР ДУУ

БАРИМАЛ

КЛУБ

НОМ ЗОХИОГЧДЫН КЛУБ

ФОТОШОП, ГРАФИК ДИЗАЙНЫ КЛУБ

НОМ СОЛИЛЦОН УНШИХ КЛУБ /ХАМТАРСАН/

ФЭШН ДИЗАЙН ЗАГВАРЫН  КЛУБ

РОБОТИКС /ХАМТАРСАН/

МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ КЛУБ

СПОРТ КЛУБУУД 

SPELLING BEE

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ, ЗУНЫ ЗУСЛАН
Шилдгийн сурагчид олон улсын сургалт, зуны зусланд жил болгон хамрагддаг. 
2017 онд Шилдэг сургуулийн 12 сурагч, багшийн хамтаар БНСУ-ын Ванжү мужийн 
Воосүк их сургуулийн Олон улсын англи хэлний зуны зусланд амжилттай суралцав. 
Тус сургалтаар Монгол, Америк, Мексик, Гуам, Канад улсын багш, сурагч нар 
Солонгос сурагчдад англи хэл зааж, сертификат авлаа. 

Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан энэхүү хөтөлбөр нь америк, япон, герман 
улсуудад зочин айлд байрлаж, шинэ сонин зүйлээр дүүрэн дунд сургуульд суралцаж, 
олон сайхан найз нөхөдтөй болохын зэрэгцээ хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэхэд
тусладаг. 

СУРАГЧ СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР 

  Алт: 13  Мөнгө: 23  Хүрэл: 13         Шагналт байр: 25 Нийт сурагч: 150 Нийт үзүүлсэн амжилт: 74    Нийт оролцсон олимпиад, тэмцээн: 21


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

