
УЛААНБААТАР ДАХЬ БРИТИШ 
СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчдыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөртөө 

оролцохыг урьж байна. Бритиш Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго нь 

дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Их Британийн боловсрлыг чадварлаг, 
туршлагатай багш нараар заалган эзэмших боломжийг Монголын залуу үед 

олгож, цаашдаа эх орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах үйлст нь дэмжлэг 
болох юм. 

Тэтгэлэгт тэнцсэн сурагчид 2022 оны 08 сард Бритиш Сургуульд 40%, 70% болон 

100%-ийн төлбөрийн хөнгөлөлттэй суралцах эрхтэй болох юм. Тэтгэлгийн хувийг 
2022 оны 02 сард шалгалтын болон ярилцлагын гүйцэтгэлээс хамааран 

тогтооно.

Энэхүү тэтгэлэгийг олгосноор Бритиш Сургуулийн зүгээс Монголын залуу үед эх 

орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах, ирээдүйн удирдагчдыг бэлтгэх үйлст нь 

хувь нэмрээ оруулж буй юм. Тэтгэлэгт сурагчдын дүнгийн үзүүлэлтээс хамааран 

үргэлжлэх хугацааг тодорхойлно.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн оролцогчдод тавигдах шалгуур
    
● 2022 оны ес дүгээр сард 11, 14 болон 16 настай байх сурагчид.
● Дундаас дээш түвшний англи хэлний мэдлэгтэй байх (B2) 
● Хүсэл эрмэлзэлтэй, Эй-Түвшний шахуу хөтөлбөрийг амжилттай давах 

чадвартай байх
● Бие даах болон өөрийгөө дайчлах чадвартай байх
● Хувь хүний төлөвшил сайтай, олон улсын соёлыг ойлгодог, хүлээн 

зөвшөөрдөг байх
● Нийгмийн идэвхи сайтай байх
● Урлагын авьяастай, спортын ямар нэг төрлөөр хичээллэдэг байх

Оролцогчдын бүрдүүлэх материал:
Тэтгэлэгийн маягт бүрэн бөглөх  (эндээс татаж авна уу: 
http://www.britishschool.edu.mn/scholarship)
Иргэний үнэмлэх эсвэл төрсний гэрчилгээний хуулбар
Одоо суралцаж буй сургуулийн захирлаас тодорхойлолт 
Өнгөрсөн 2 жилийн дүнгийн хуулбар
Англи хэл дээр өөрийн ирээдүйн төлөвлөгөө, алсын хараа, зорилгоо 
тайлбарласан эссе бичсэн байх (600 үгтэй, Times New Roman 12 фонтоор, мөр 
хоорондын зай 1.5)



Тэтгэлэгт хөтөлбөр дараахь 3 үе шатаар явагдана:

1. Материалыг Бритиш сургуулийн сургалтын алба хүлээн авна. Зөвхөн 
шалгуурыг бүрэн хангасан, материалаа бүрэн гүйцэд ирүүлсэн сурагчдаас 
сонгон шалгаруулна. Эхний шатанд тэнцсэн сурагчидтай холбоо барина. 

2. Хоёрдугаар шатанд тэнцсэн сурагчид Англи хэл, Математик, Байгалийн 
ухааны хичээлүүдээр шалгалт өгнө. 

3. Сүүлийн шатанд тэнцсэн сурагчид ярилцлагад орно.

- Тэтгэлгийн хураамж: Хоёрдугаар шатанд шалгарсан оролцогчид ХХБ-ны 
415015175, Бритиш Скүүл Монголиа ХХК дансанд 150,000MNT шилжүүлнэ.

Гүйлгээний утган дээр оролцогчийн бүтэн нэр, регистрийн дугаарыг 
заавал бичих. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ᠄ www.britishschool.edu.mn/scholarship
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