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СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ 

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА

The British School of Ulaanbaatar (BSU) offers a warm welcome to your family and

we look forward to working with you and your child over the coming years. This

handbook is designed to tell you more about the school; its expectations and how it

operates. Please do not feel you have to read the whole booklet. This has been

designed with a detailed contents section in order for you to dip into when you need

some information. I hope you find the information useful. 

BSU opened its doors in 2012, offering a British-styled continuous education from

Early Years (Kindergarten) through to Year 13. The school delivers the National

Curriculum which is taught through the medium of English. Students work towards

British qualifications that are internationally recognised and which enable students to

access universities around the world. 

We will ensure that the BSU adopts best practice approaches to teaching and

learning with differentiated opportunities that ensure our students are at the heart of

the education process. By monitoring their progress within a creative yet structured,

broad-based curriculum, we aim to inspire them to achieve, foster their ambitions

and motivate them to become confident, considerate and respectful adults. 

In addition to securing high academic standards it is important to develop our

students as lifelong learners with the personal and social skills that will enable them

to flourish in an ever changing world. Working in partnership with students, parents,

teachers and the wider school community we will build on the outstanding work that

has already been carried out at BSU to ensure that all students and our staff exceed

their own expectations and realise their potential. Alongside the Board I will strive for

excellence and ensure that the education we provide is ‘First Class’. 

Jonathan Warner

Headmaster 



СУРГУУЛИЙН АЛСЫН ХАРАА

Сониуч 
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“Дэлхийд гарах боловсрол.” 

ЭРХЭМ ЗҮЙЛ

Суралцах чадварыг дээшлүүлэх
Суралцагчдаа хариуцлагатай үүрэг хүлээхийг урамшуулан дэмжих
Сургуулийн амжилтанд шаардлагатай шүүмжлэлт сэтгэлгээний ур чадвартай сурагчдыг бэлтгэх
Хүүхэд бүрийн сургалтанд чанд шаардлага тавих
Бие даасан сургалтын арга барилыг хөгжүүлэх
Бүх сурагчдын хэрэгцээг хангахуйц өргөн хүрээтэй, тэнцвэртэй хөтөлбөрөөр хангах
Сургуулийн эргэн тойрныг аз жаргалтай, утга учиртай, тодорхой зорилттой байлгах       
Бүх суралцагчдынхаа чадавхийг олж илрүүлэх
Хурдан хувьсан өөрчлөгдөж буй нийгэмд сурагчдыг бэлтгэх
Идэвхтэй орчинг бий болгох
Нийгэм ба ёс суртахууны хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан төлөвийг бий болгох
Үнэнч шударга байдал, хамтын ажиллагаа, хүлээцтэй байдал, хариуцлага, харилцан хүндэтгэх
зэрэг үнэт зүйлсийг суулгах
Эцэг эхчүүдтэй эерэг, хамтын ажиллагаатай байх
Амжилтыг тэмдэглэх

ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

Бүтээлч Зориулалттай

Энэрэнгүй Итгэл төгс Оролцоотой

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ БОЛОН
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

        Олон Улсын Бритиш Сургуулиудын Зөвлөл (COBIS)

BSU нь анх бий болсноос цагаасаа эхлэн COBIS (Олон

Улсын Бритиш Сургуулиудын Зөвлөл)-ийн гишүүн

сургууль байсан бөгөөд одоогийн байдлаар бид бүрэн

хэмжээний магадлан итгэмжлэгдсэн статустай. 

COBIS нь гишүүн сургуулиудаа дэмжиж туслаж, төлөөлөх 

 зорилготой ба сурагч бүрт Бритиш боловсролыг олгох

боломжоор хангахад оршино. COBIS нь гадаадад байгаа

Британий сургуулиудын чанарыг хангах баталгаатай

гишүүнчлэл бүхий байгууллага юм. Улаанбаатар дахь

Бритиш сургууль байгуулагдсан цагаасаа эхлэн жил бүр

тус зөвлөлийн аудит, хяналтаар баталгаажиж ирсэн бол

2020 онд Патрон буюу алтан зэрэглэлийг хангаж магадлан

итгэмжлэлээ ахиуллаа. 

 

       Кембрижийн олон улсын шалгалт

BSU нь Английн стандарт шаардлага, үнэлгээний

системийг хангасан шалгалтуудыг санал болгодог бөгөөд

эдгээр шалгалтыг 11, 12, 13 дугаар ангийн сурагчдаас

авдаг юм. CAIE буюу (Кембрижийн олон улсын шалгалт) нь

Английн зохицуулах байгууллагын мэргэшсэн болон

шалгалтын журмын (OfQual) албаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн

юм. ОfQual нь шалгалтын үнэлэлт дүгнэлт, чанартай

байдлыг хянаж Их Британид болон олон улсын аль алинд

нь, зохих стандартын шаардлага хангаж байгааг

баталгаажуулах зорилготой юм. 

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА

https://www.cobis.org.uk/
https://www.cambridgeinternational.org/


Эцэг эхчүүдтэй сайн хамтын ажиллагаатай байх нь манай сургуулийн амжилтад чухал
ач холбогдолтой ба таны хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд суралцах таатай нөхцөлийг
бүрдүүлэх нь юу юунаас илүү чухал юм. Мэдээлэл мэдлэг, туршлагаа хуваалцах хоёр
талт харилцаа үүсэх нь таны хүүхдийн хөгжил, сургалтын явцад эерэг нөлөө үзүүлдэг
тул сургууль, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа нягт байх хэрэгтэй.

Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ сурч буй боловсролын системийг анхааралтайгаар
сонгосон гэдэгт итгэлтэй байна. Харин сургагч, багш бидний зүгээс танд Британий
боловсролын тогтолцоог санал болгох, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хүүхдэд
заах системийг чиглүүлж хөгжүүлэх үүрэгтэй. Тиймээс сурч боловсрох аялалд нь
хүүхдээ хэрхэн дэмжих, ямар үр дүн хүлээлттэй байхыг  мэргэжлийн сурган
хүмүүжүүлэгч бид нар та бүхэнд тайлбарлаж өгөх юм.

 

Үүний зэрэгцээ бид мэдээлэл харилцааны нэмэлт сувгуудаар дамжуулан өөрсдийн
өгөх боловсролын дадал, хүлээлтийн талаарх мэдээллүүдийг байнга шинэчлэн
хүртээмжтэй байлгах болно. Бидний хувьд сургууль болон гэр бүл хоорондын
харилцаа холбоо тогтмол сайжирч байх нь чухал.

Хүүхдээ BSU-д элсүүлснээр та гэр бүл, сургуулийн хоорондох гэрээ, сургуулийн
бодлого, чиг баримжааг дэмжсэн дараах ёс зүйн дүрмийг мөрдөхийг зөвшөөрч байна
гэсэн үг болно. Үүнд:

 

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

6

Сургуулийн ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтны эрх мэдэл, үүрэг
хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, тэднийг дэмжих;
Сургуулийн ажилтнуудтай хамтран ажиллаж амжилтаа ахиулах, чадавхиа
дээшлүүлэхэд нь туслах;
Үл ойлголцлыг тайван замаар шийдвэрлэж, хүчирхийлсэн зан үйлийг үгүйсгэх замаар
асуудлуудыг шийдвэрлэх;
Сургуулийн ёс зүйг тусгасан эерэг үлгэр дуурайлалтай байх;
Сургуульд тогтмол ирцтэй байж сургуулийн амралтаас бусад үед сурагчийг хичээл
таслуулахаас зайлсхийх;
Хүүхэд бүрэн бүтэн зөв дүрэмт хувцсаа өмсөж байгаа эсэхийг шалгаж байх;
Гэртээ хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлж, сурагчын паспортыг нь байнга шалгаж байх;
Сургуулийн дүрэм журмыг дэмжих;
Хүүхэдтэй холбоотой аливаа хүндрэл, бэрхшээлтэй асуудлаа сургуульд мэдэгдэх;
Сургуулийн хэвийн ажиллагаанд нөлөөлж болох мэдээлэл буюу гэрийн хаяг, утасны
дугаар, и-мэйл хаягийг сольсон тухайгаа сургуульд нэн даруй мэдэгдэх;
Төлбөрийг цаг хугацаанд нь төлөх

Британийн боловсролын тогтолцооны талаарх мэдлэг мэдээлэлтэй болох;
Хүүхэд тань юу сурч байгаад анхаарал хандуулах;
Хүүхдээ гэртээ сурахад нь туслах;
Сургуулийн мэдээлэл өгөх нээлттэй өдөрлөг ,эцэг эхийн хуралд оролцох.

Хүүхдийнхээ боловсролд дараах аргуудаар идэвхтэй оролцохыг та бүхнээс 
уриалж байна: 

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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Манай бүрэлдэхүүн нь анги даасан тусгай боловсон хүчин болон захиргаанд ажиллах
бэлтгэгдсэн мэргэжилтний хамтаар та бүхэнд үйлчилдэг.
Аливаа сургуульд хэнтэй холбоо тогтоож хэрхэн асуудлаа шийдүүлэх вэ гэдэг
бэргэмээр ажил байдаг. Гэсэн хэдий ч та шууд захиралтай уулзан асуудлаа шийдүүлж
болно гэсэн ойлголт нь өрөөсгөл бөгөөд манай сургууль дээр ихэнх тохиолдолд, таны
асуудлыг хамгийн сайн шийдэж өгч чадах, зохих хүн рүү нь шилжүүлэх болно. 

Сургуулийн захирал
Ахлах ангийн хичээлийн эрхлэгч
                              
Багшлах боловсон хүчин
СӨБ болон үндсэн шатлал 1-ийн эрхлэгч                    
Үндсэн шатлал 2-ийн зохицуулагч                     
Үндсэн шатлал 2-ийн зохицуулагч                     
Дунд ангийн хичээлийн эрхлэгч                                
Дунд ангийн хүмүүжлийн эрхлэгч               

Монгол хэлний тэнхмийн эрхлэгч
Англи Хэлийг хоёрдогч хэлээр заах тэнхмийн эрхлэгч        
  
Суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тэнхмийн эрхлэгч  
Унших Бичгийн зохицуулагч (Бага анги)   
Математикийн зохицуулагч (Бага анги)    
Бага ангийн шинжлэх ухааны удирдах багш (Бага анги)  

Англи хэлний тэнхмийн удирдах багш     
Математикийн тэнхмийн удирдах багш    
PALS -ийн тэнхмийн удирдах багш
Шинжлэх ухааны тэнхмийн удирдагч багш  
Англи хэлний тэнхмийн удирдах багш 

ICT (Бага анги)            
Бага ангийн Монгол хэлний багш            
Бага ангийн Монгол хэлний багш              
Монголын Түүхийн багш        
Хятад хэл              
Англи хэлийг хоёрдогч хэлээр сурах тэнхим (Бага анги)                 
Аврагч / Биеийн тамир              

Англи хэл           
Англи хэл      
Англи хэл      
Математик      
Математик    

Жонатан Уорнер
Марк Рийд

Антони Макари
Панасиа Крүден
Дали Де Винк 
Жэйд Нипп
Дэн Сторер

Цэнд- Аюушийн Болормаа
Нерисса Уорнер- Онийл     
  
Элизабет Хийлд
Эндрью Уийлан 
Дали Де Винк
Антони Макари

Лук Жонстон
Саймон Бойд
Патрик Аллисон
Ханс Де Винк
Жо Тэйлор

Одонтуяа  
Болортуяа  
Дамдинсүрэн
Алхаабаатарын Бат-Эрэнэ
Ханна Яан
Хайди
Найгалмаа

Блэйр Робертс
Адам Броодбэнт
Эва Рэппи-Роверзели
Матилда Эванс
Том Дарби

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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Багшлах боловсон хүчин 
Математик Эдийн засаг    
Математик      
Математик      

Шинжлэх ухаан      
Шинжлэх ухаан     
Шинжлэх ухаан    
Хүмүүнлэг     
Бизнес    
ICT Компьютер ШУ      
Урлаг/Дизайн              
Биеийн тамир        
Биеийн тамир          
Биеийн тамир     
Монгол хэл                 

Виллиам Ферт
Майкл Оддли
Үржинхандын Адууч

Жэйкишан Шарма
Жүлиет Тиуакен
Даррен Хийл
Кэйтлин Ричардсон 

Камел Хабачи
Клэйр Аллен
Каллум Арис  
Оргилсайхан багш
Батболд багш
Тунгалагчимэг багш

БОЛОВСОН ХҮЧИН 2022-2023 
2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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АНГИ 4 Leopards Ноён Уиллиам Лий

АНГИ 4 Lions Ноён Эндрью Уийлан

АНГИ 5 Camels Хатагтай Сара Эззок

АНГИ 5 Yaks Хатагтай Кристен Хьюс

АНГИ 5 Llamas Хатагтай Дебра Бэйли

АНГИ 6 Elephants Хатагтай Дали Де Винк

АНГИ 6 Rhinos Ноён Кэнон Көртис

АНГИ 7X Хатагтай Тилли Эванс

АНГИ 7Y Ноён Каллум Арис 

АНГИ 8X Хатагта Эва Реппе- Роверзели

АНГИ 8Y Ноён Адам Броодбэнт

АНГИ 9X Хатагтай Клэйр Аллен

АНГИ 9Y Ноён Даррен Хийл

АНГИ 10X Хатагтай Кэйтлин Ричардсон

АНГИ 10Y Ноён Том Дарби

АНГИ 11X Ноён Жейкишан Шарма

АНГИ 11Y Ноён Блэйр Робертс

АНГИ 12 Ноён Уиллиан Фөрт

АНГИ 13 Ноён Дэн Сторер

Group Class Teacher

ЦЭЦЭРЛЭГ Ladybirds Ноён Антони Макари

БЭЛТГЭЛ Ducklings Хатагтай Никола Меллинг

АНГИ 1 Hedgehogs Ноён Жак Мүүр

АНГИ 1 Squirrels Хатагтай Жоүзи Кридланд

АНГИ 2 Penguins Хатагтай Рэйчл Халлидэй

АНГИ 2 Owls Ноён Андрью Хьюс

АНГИ 3 Kangaroos Ноён Аластер Жайлс

АНГИ 3 Koalas Хатагтай Панасеа Крүден

АНГИ 3 Wombats Ноён Франклин Уилсон

АНГИ 4 Tigers Ноён Тони Хайд

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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BSU нь Их Британи болон дэлхийн өнцөг булан бүрт гучин мянга гаруй сургуулиудын
заадаг Англи, Уэльсийн үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг санал болгодог ба тус
сургалтын хөтөлбөр нь сорилт бэрхшээлтэй, хурдацтай өөрчлөгдөж буй дэлхий
ертөнцөд сурагчдыг минь чадварлаг иргэн болоход нь бэлтгэж өгдөг. Сургалтын
хөтөлбөрийг анги тус бүрийн өөр өөр бүлгүүдэд зориулсан үндсэн үе шатлалуудад
хуваадаг. Ингэснээр хүүхэд тухайн ангидаа ямар ур чадвар эзэмшсэн байж, хэрхэн
хөгжиж төлөвшсөн тэр бүх шаардлагыг хангаад дараагийн ангидаа дэвших боломжтой
болдог. 
BSU нь Английн боловсролын системийн стандартыг дагаж мөрддөг ба Их Британи
болон дэлхийн тал бүрээс ирсэн мэргэшиж туршлагажсан багш нар хичээлүүдийг
заадаг. Хэлний хичээлүүдээс гадна бүх хичээлийг англи хэл дээр явуулдаг бөгөөд хос
хэлтэй туслах багш нарын дэмжлэгтэйгээр явагдана. Ангиуд маань хамгийн сүүлийн
үеийн тоног төхөөрөмж, ном, ажлын аргачлалтай байж шинэлэг, өндөр үр дүнтэй заах
стратегиэр сурагчдаа сурч, өсч хөгжих боломжийг олгодог.
Дараах зураглалаас манай боловсролын шатлалыг үзнэ үү:

1

2

3

СӨБХ (Цэцэрлэг,
бэлтгэл анги)

Бага сургууль (1 - 6 анги)

Дунд сургууль (7 - 13 анги)

Хүүхдийн өсөлт, хөгжил дэвшилд нь бэлтгэж багш нарт туслахын тулд бид
боловсролын үйл явцыг "Шатлал" гэж нэрлэдэг ба сурагчид сургуульд суралцах
хугацаандаа таван шатлалд суралцана. Сургуулийн өмнөх боловсролын анги нь энэ
шатлалын өмнөх үе юм. Манай боловсролын тогтолцоо нь барилгын блок шиг суурийг
нь тавиад, өмнөх тавьсан блокууд дээрээ дараагийн блокуудаа барьдаг тасралтгүй
боловсрол олгох үйл явц юм.

3

2

Cуурь үе шат

Шатлал 3 (7 - 9 анги)

Шатлал 2 (3 - 6 анги)

1 Шатлал 1 (1 - 2 анги)

4 Шатлал 4 (10 - 11 анги)
 iGCSE хичээлүүд, шалгалт

5 Шатлал 5 (12 - 13 анги)
AS / A2 хичээлүүд, шалгалт

С

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Боловсролын Шатлал



Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан

08:00 – 08:30 БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ

08:30 – 09:30 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1

09:30 – 10.30 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2

10.30 -- 11.00 ЗАВСАРЛАГА ЗАВСАРЛАГА BREAK BREAK BREAK 

11:00 – 12:00 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3

12:00 – 13:00 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4

13:00 – 14:00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

14:00 – 15:00 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5

15:00 – 16:00 EARLY FINISH ECA ECA ECA ХИЧЭЭЛ 6

11

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан

08:00 – 08.30 БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ БҮРТГЭЛ

08.30 - 09.30 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1 ХИЧЭЭЛ 1

09.30– 10:30 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2 ХИЧЭЭЛ 2

10:30 – 11:00 ЗАВСАРЛАГА ЗАВСАРЛАГА ЗАВСАРЛАГА ЗАВСАРЛАГА ЗАВСАРЛАГА

11:00 - 12:00 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3 ХИЧЭЭЛ 3

12:00 – 13:00 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4 ХИЧЭЭЛ 4

13:00 – 14:00 ҮДИЙН ХООЛ ҮДИЙН ХООЛ ҮДИЙН ХООЛ ҮДИЙН ХООЛ ҮДИЙН ХООЛ

14:00 – 15:00 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5 ХИЧЭЭЛ 5

15:00 – 16:00 ЭРТ ТАРНА ХИЧЭЭЛ 6 ДУГУЙЛАН ХИЧЭЭЛ 6 ХИЧЭЭЛ 6

Сургуулийн зохион байгуулалт
BSU календарь нь намар, хавар, зун гэсэн 3 нь хичээлийн улиралтай. Та
сургуулийн хуанлитай сургуулийн вэбсайтаас танилцаж болно. Сургуулийн
цагийн хуваарийг доорх хүснэгтээр харуулав.

Бага сургууль

Дунд Сургууль

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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Дугуйлан, нэмэлт хичээл (ECAs)

Бэлтгэл анги болон Бага ангид нэмэлт хичээл заах үйл ажиллагаа (ECA) долоо хоног бүрийн
Мягмар, Лхагва, Пүрэв гарагуудад 3.00-4.00 цагийн хооронд явагдана (онцгой сонгон биш
бол). 
Дунд ангиудад нэмэлт хичээл (ECAs) долоо хоног бүрийн Лхагва гаригуудад 3.00-4.00 цагийн
хооронд (онцгой сонгон биш бол) явагдана. Автобус нь бүх хүүхэд бүрдсний дараа хөдлөх
бөгөөд сурагчид 16.30 аас өмнө цугласан байх ёстой. 
Дугуйлангийн хувьд дотоодын багш нарын хичээллүүлдэг болон гадны төлбөрт дугуйлан аль
аль нь бий. Өмнөх жилүүдэд гадны багш нар каратэ, жью жицү, бүжиг, рубик шооны
дугуйлан зэргийг хичээллүүлж байв. Зарим дугуйлангууд үдийн 16 цаг өнгөртөл хичээллэдэг
бөгөөд сургуулийн автобус аль хэдийн явсан байдаг эдгээр тохиолдолд эцэг эхчүүд өөрсдөө
хүүхдийнхээ гэртээ харих унааг найдвартай зохицуулсан байх шаардлагатай. Дугуйлангууд
тарсны дараа өдрийн 16:30 гэхэд хүүхдээ ирж аваагүй тохиолдолд торгууль төлөх эсвэл
хүүхэд тань дугуйландаа хамрагдах боломжоо алдаж болзошгүй. Дугуйлан нэмэлт хичээлүүд
нь сургууль дээрээ сурч, хөгжүүлж чадаагүй чадваруудыг болон сурах сайн дадлыг хэвшүүлэх
зорилготой бөгөөд илүү ачаалал мэтээр ойлгох нь өрөөсгөл юм. Дугуйлан нь хичээлтэй
холбоотой эсвэл бүр урлаг, спорт, танин мэдэхүйн, бүтээлч байдлын аль аль нь байж болно.
Тэдгээр дугуйлангуудын цагууд хүүхдүүдэд хөгжилтэй аргаар оюун ухаанаа хөгжүүлж,
чадваржих  боломж байдаг билээ. 

Өглөө сургуульд хүргэж өгөх & Үдээс хойш сургуулиас авах

EYFS (CӨББ) эцэг эхчүүд хүүхдээ авахдаа ангид нь очиж болно.
Бусад бүх эцэг эхчүүд хүүхдээ хүлээн авах буюу үүдний талбайд гарч
ирэхийг хүлээх ёстой
Автобусаар явдаг сурагчид тараад Спортын танхимд очиж бүртгүүлнэ.
Автобусаар явдаггүй сурагчдыг сургууль тарснаас 20 минутын дотор ирж
авах ёстой (эцэг эх нь хойшлуулсан бол урьдчилан мэдэгдэх ёстой)
Бага ангийн сурагчдыг эцэг эх болон асран хамгаалагч нь ирж авах ёстой
Ахлах болон дунд ангийн сурагчдыг мөн эцэг эх нь авах ёстой ба өөрөө
явах зөвшөөрлийн хуудастай бол дээрх журам үл хамаарна

СӨБ, бэлтгэл, 1-р ангийн сурагчид эцэг эхчүүдийн хамтаар өглөөний 8.15
цагт сургуулийн хүлээн авах хэсэгт бэлэн байх бөгөөд багш нар нь ирж
хүүхдүүдийг хүлээн авна
2-13-р ангийн сурагчид спорт зааланд цуглаж багш нарынхаа хамт
ангидаа орцгооно. Сурагчдын биеэ даасан байдлыг дэмжихийн тулд бид
гадуур хувцсаа солиход нь эцэг эхчүүд туслахыг дэмждэггүй.

Өглөө:

Орой:

2022-23 ЭЦЭГ ЭХИЙН ГАРЫН АВЛАГА
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Санамж
Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль
хүүхдээ байнга сургууль дээр хүлээлгэж,
ирж авахдаа хоцордог эцэг эхчүүдэд
тогууль ногдуулдаг. Торгууль
тооцогдохоос өмнө сануулах захиа
явуулдаг билээ. Багш ажилтнууд уулзалт
хичээлийн төлөвлөлт хийдэг тул 30-аас
илүү минут хүүхэд харгалзахгүй болохыг
анхаарна уу.   

Ангийн хуваарилалт
Сургуулийн журам бол хүүхэд насандаа
тохирсон, зөв ангидаа боловсрох явдал
юм. Зөвхөн онцгой тохиолдолд л
Сургуулийн захирал, Дэд Захирал нарын
харилцан зөвшилцлийн үндсэн дээр
шаардлагатай бол өөрчлөлт хийж
болно. Өөрийн хүүхдийн насанд
тохирсон ангийн талаар илүү
дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл сургуулийн
элсэлтийн албатай холбогдоорой. 

Дахин Бүртгэл
Дахин бүртгэх хугацаа, журмын талаар
BSU эцэг эхчүүдэд мэдэгдэх болно.
Хүүхдээ дахин бүртгүүлээгүй тохиолдолд
сургууль сурагчийн суудлыг хадгалах
боломжгүй юм. Иймээс дахин бүртгэлээ
эрт хийлгэхийг зөвлөж байна.

Бүртгэл
Шинэ сурагчдыг жилийн туршид бүртгэх ба
бүх сурагчид шалгалт өгч (бага ангийн
сурагчдаас англи хэл дээр богино ярилцлага
авж, ахлах ангийн сурагчдаас математик
болон англи хэлний тест авдаг). Энэ нь багш
нарыг тухайн сурагчийн сургуульд суралцах
чадварыг үнэлэхэд тусалдаг.
Сургууль 11, 13-р ангийн сурагчдыг хүлээн
авдаггүй. Учир нь эдгээр ангиуд бүрэн дунд
боловсролын шалгалт өгөх хичээлүүдээ
сонгож, гүнзгийрүүлэн судлаж, анги төгсөх
шалгалттай байдагтай холбоотой юм. Та
сургуулийн төлбөр, элсэлтийн журмыг
сургуулийн вэбсайтаас харж болно.

Сургуулиас Гарах / Хасуулах журам
Та манай элсэлтийн ажилтан, санхүүгийн
албатай уулзаж хүсэлт гаргаж хасалт
хийлгэх шаардлагатай. Улирлын
төлбөрийг бүрэн төлсөн байх
шаардлагатай бөгөөд сурагчийг
сургуулиас хасах тохиолдолд тухайн
улирлын төлбөрийг буцаан олгохгүй.
Сургуультай холбоотой бүх төлбөр,
тооцоог төлж дуусгах хүртэл дүнгийн
хуулбар, тодорхойлолт болон
шилжүүлгийн баримт бичгүүдийг өгөхгүй.
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E

Сургуулийн өмнөх үе – Шатлалын зохицуулагч - Энтони Макари

Сургуулийн өмнөх боловсрол
Сургуулийн өмнөх үеийн хүүхдүүдтэй ажиллагсад энэ насны сурагчдад итгэл үнэмшил,
тэдний хэрэгцээ шаардлагыг мэдэж, зөв, буруугийн ялгааг заадаг. Тэд хэрхэн тоглоом,
хэрэгслийг хуваалцах болон хоорондоо тоглохдоо ээлж дараатай байх талаар сурдаг.
Тэдэнд хөгжилтэй орчинд хэрхэн зөв тод ярьж, янз бүрийн түүх, дуу, шүлэг сонирхох
талаар заадаг. 
Тэд өнгө, эсрэг тал, хэлбэр дүрс, тооны талаар суралцах бөгөөд энэ ангийн сурагчид
өөрсдийг нь хүрээлэн буй орчин, ертөнцийг тоглох зарчмаар олж мэддэг. Сурагчид
дүрд орж тоглосноор өөрсдийн хөгжлийн амин чухал хэсэг болох өөрийгөө чөлөөтэй
илэрхийлэх, чадвараа хөгжүүлдэг. Ийм маягаар нийгмийн болон хэлний ур чадвараа
хөгжүүлсэн хүүхэд ирээдүйн сайн сурагч болох эхлэлээ тавьдаг билээ.

1
Шатлал 1 
Энэ шатлалд математик, англи хэлний үндсэн ур чадварыг төсөөллийн аргаар үр
дүнтэй заадаг бөгөөд хүүхэд бүр ярих, сонсох, унших, бичих үндсэн чадварыг олж
авдаг. Сурагчид хэрхэн бусдыг сонсож өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх талаар
сурдаг бөгөөд энэ нь насан туршийн сурах үйл явцад нь тусалдаг юм. Түүнчлэн бид
шинжлэх ухаан, түүх, газарзүй, урлаг, дизайн зэрэг сэдвээр хичээл ордог бөгөөд энэ нь
хүүхдийн сурах сонирхлыг өдөөж өгөх үүрэгтэй юм. Энэ шатлалын төгсгөлд сурагчид
математик, англи хэл дээрх үндэсний сургалтын хөтөлбөрт буй албан ёсны үнэлгээ
шалгалтыг өгдөг.

Шатлал 2
Энэ шатлал нь 3-6 дугаар анги буюу (7-11 настай) хүүхдэд зориулсан юм. Бидний
зорилго бол хүүхэд бүрийг Их Британий 2014 оны үндэсний хөтөлбөрт тулгуурласан
хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын хөтөлбөрөөр цогц боловсрол олгох замаар хамгийн
сайн боловсролоор хангахад оршино. Бид хүүхэд бүр бие даасан өөр өөр аргаар
суралцдагийг харгалзан үзэж, хүүхэд тус бүрт тэдний чадварт тохирсон зохих түвшинд
ажиллахыг зорьдог. Шатлал 2 нь Англи хэл, Математик, шинжлэх ухааны хичээлийг
гол чиглэлээ болгож Газарзүй, Түүх, Урлаг, Дизайн, Мэдээлэл харилцааны технологи,
Биеийн тамир, Хятад хэл, Монголын түүх, болон хэлний хичээлээр сэдвээ арвижуулж
Их Британийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэдэг. 

2
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

3

Key Stages 3, 4 and 5 Head of Section Jade Nipp (Academic) & Dan Storer (Pastoral) 

4

5

Шатлал 3, 4 болон 5
Шатлал 3 буюу (7 - 9 анги) сурагчид Англи, Уэльсийн үндэсний хөтөлбөрийг
дагаж мөрддөг бол шатлал 4 болон 5 (10-11-р анги, 12-13-р анги)-д
суралцагчид IGCSE (олон улсын суурь боловсролын гэрчилгээ), GCSE (бүрэн
дунд боловсролын гэрчилгээ), GCE (ерөнхий боловсролын гэрчилгээ) болох
Кембрижийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгуураар
үнэлэгддэг бөгөөд, BSU-ийн санал болгох сургалтын хөтөлбөрийг та
https://www.cambridgeinternational.org. вэбсайтаас татаж авах боломжтой.

Одоо BSU-д суралцаж буй сурагчид IGCSE (олон улсын суурь боловсрол)
түвшинд Англи хэл (эх хэл эсвэл хоёрдогч), Математик, Бизнесийн ухаан,
Шинжлэх ухаан, Биологи, Хими, Физик, Түүх, МХТ, Урлаг, Хятад хэл үздэг
бөгөөд AS / A2 түвшинд Англи хэл, Математик, Гүнзгий Математик, Биологи,
Хими, Физик, Урлаг, Түүх, Дэлхий нийтийн чиг хандлага, Бизнес судлалын
хичээлүүдийг үздэг бөгөөд AICE Diploma (Олон улсын ахисан түвшний
сертификат)-г авах боломтой болгодог юм. Мөн Британийн сургалтын
хөтөлбөрийн зэрэгцээ Монголын түүх, Монгол хэл, Уран зохиолын хичээлийг
судалдаг. 
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ҮНЭЛГЭЭ
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Форматив (одоо хэрэгжиж байгаа) үнэлгээ нь жилийн турш үргэлжлэх болно. Энэ нь гэрийн
даалгавар, тухайн сэдвийн тест, асуулт хариулт, үзүүлэн танилцуулга, бичгийн хэлбэртэй
байж болно. Энэ форматив үнэлгээний хэлбэр нь ерөнхийдөө ямар нэгэн тодорхой тогтсон
багцгүй байдаг. Үнэлгээний энэ хэлбэр нь хүүхдийн суралцах процессын тодорхой нэг цэг
дээрх ойлголтыг харуулах зорилготой юм. Багшийн тодорхойлолт нь таны хүүхдийн хөгжил,
суралцах, ойлгох чадварыг сайжруулахтай холбоотой.

Нэгдсэн шалгалтуудыг бичгийн хэлбэрээр авна.

Хүүхэд бүрийн хийж чадах зүйлсийн талаар үнэн зөв төсөөлөлтэй байх
Багш нар бүгдийг урьдчилан сайтар төлөвлөж, сурагчдыг урагш ахиулах, зохих чадварыг
шаардсан ажил гүйцэтгэх боломжийг олгох
Хүүхдийн мэдлэг, ойлголт дахь дутагдалтай талыг тогтоох
Сургалтын дэвшил, тасралтгүй үргэлжлэх байдлыг хангахад чиглэнэ.

Шалгалт нь бидний үнэлгээний үйл явцын нэг хэсэг бөгөөд тухайн сэдэв эсвэл хичээлээр сурч
мэдсэн мэдлэгээ бататгах явдал юм. Түүнчлэн сурах, ойлгох үйл явц нь хүүхдэд илүү үнэ цэнэтэй
бөгөөд бодит хөгжил дэвшлийг харуулдаг билээ.

BSU нь хүүхэд бүрийг бүхий л чадавхиа дайчилж хязгаарт нь хүргэхийг хүсдэг ба хүүхэд бүрийн
ахиц дэвшлийг хянаж, тэмдэглэх нь чухал юм. Ингэснээр бид сурагчдаа сорьж, стандартаа
дээшлүүлж чадах билээ.

Үнэлгээг олон аргаар авдаг бөгөөд хичээлийн жилийн туршид үргэлжилдэг.

Ажлыг үнэлэх гол зорилго нь:

Эцэг эх - Багшийн консультац
Энэ уулзалтаар эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сургууль дээрх явцын талаар ярилцдаг. Эдгээр
уулзалтуудыг бид жилийн турш зохион байгуулж, эцэг эхчүүдэд хүүхдийнх нь талаар мэдэгддэг.
Бага ангийн хүүхэд бүрд зориулагддаг бөгөөд тусгайлан эцэг эхэд нь мэдэгддэг билээ.
Иймд эцэг эхчүүд та бүхнээс зөвлөлдөх уулзалтад идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. Хэрвээ 
 уулзах шаардлагатай онцгой асуудлууд гарвал сурагчийн онлайн платформ, ангийн багш эсвэл
тухайн шатлалын зохицуулагчаар дамжуулан шийдэж болно.

Тайлан
● Ангийн ажил ба гэрийн даалгавар нь байнгын сурах дадлыг дэмжих үйл явц бөгөөд энэ талаар
тэмдэглэл хөтөлж эцэг эхчүүдэд сурагчдын сургалтын явцын талаар мэдэгдэх юм.

● Сурагчийн хагас жилийн үнэлгээний тайлан нь эхний болон хоёр дахь улиралд гарах бөгөөд
энэ үеэр эцэг эхийн уулзалтыг зохион байгуулдаг. Эдгээр хагас жилийн тайлангууд хүүхэд тань
тухайн хичээлийн жилд сурч буй шатлалдаа хэрхэн суралцаж, ахиж байгааг харуулах болно.

●  Гурав дахь болон эцсийн тайлан нь хичээлийн жилийн төгсгөлд олгогдох ба энэ нь таны
хүүхэд ямар ахиц, түвшинд хүрч байгааг нэгтгэн дүгнэх болно. Хичээлийн жилийн эцсийн дүн нь
хичээлийн жилийн дундуур явагдсан хагас жил/ улирлын үнэлгээ тайлангуудаас өөр байж болох
бөгөөд  бүтэн жилийн ажил дээр үндэслэсэн байдгаараа ялгаатай билээ.
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Гэртээ суралцах (гэрийн даалгавар)
Гэртээ хичээллэх нь хүүхдийн ойлголтыг бататгах үүрэгтэй. Гэртээ хичээлээ давтах янз бүрийн
аргачлал байдаг бөгөөд хичээлийн сэдвээс хамаарч өөр өөр арга барил ашиглах шаардлагатай
болж болно. Гэртээ хичээллэхэд эссэ бичих, ангидаа хийж байсан хичээлээ дуусгах, ном болон
интернетээр дамжуулан мэдээлэл хайх болон ангид хийх хэлэлцүүлэг мэтгэлцээний бэлтгэл
ажлыг хангаж телевизийн хөтөлбөр үзэх гэх мэт байж болно. Нэг даалгавар 20 минутаас 2
эсвэл 3 долоо хоног ч шаардаж болох юм. Иймээс гэрийн сургалтын хэв маяг ямар ч байсан
сурагчид даалгавраа хийж дуусгахын тулд долоо хоногийнхоо цагийг зөв зохицуулах хэрэгтэй.
Сурагчид өөрсдийн төлөвлөгч дэвтэр дээр гэрийн даалгавраа бичиж тэмдэглэж хөтөлнө.

Хүүхдээ гэрийн даалгавраа хийхэд нь туслаарай:
✓ Телевиз, тоглоом, утас зэрэг бусад садаа болох зүйлсээс нь холдуулж нам гүм орчныг бий
   болгох
✓ Хэвшил болгох - гэрийн даалгавраа хийх үед нам гүмхэн орчныг бий болгоход 
   нь туслах
✓ Хэрэв танай хүүхэд гэрийн даалгавраа хийхэд хэцүү байна гэвэл багштайгаа уулзахыг
   зөвлөөрэй. 
✓ Багш нар ном, интернет, найз нөхдөөсөө хуулсан даалгаврыг олж мэдэхэд нэг их хэцүү биш
тул хүүхдүүддээ хуулах нь ямар хор уршигтай байдаг талаар сайтар ойлгуулж, үнэхээр жигшим
гэдгийг нь учирлахгүй бол алдаагаа давтсаар байх болно. 
✓ Хүүхдийн даалгаврыг өмнөөс нь хийж болохгүй. Энэ нь таны ашиг тусын тулд биш, 
    харин таны хүүхдийн ашиг тусын тулд юм!

Гэрийн даалгаврын тогтсон цагийн хуваарь байхгүй боловч Их Британий боловсролын
байгууллагуудын удирдамжид гэрийн даалгаврын хугацааг дараах байдлаар тусгасан. Үүнд: 

FS (сургуулийн өмнөх) 15 минут - сургуулийн өмнөх ангид гэрийн даалгавар өдөр бүр өгдөггүй
KS1 (шатлал 1) 30 минут - гэрийн даалгаврыг өдөр бүр өгдөггүй
KS2 (шатлал 2) 20-60 минут 
KS3 (шатлал 3) 45 минутаас 1 цаг хүртэл
KS4 (шатлал 4) 45 минутаас 1 цаг 30 минут
KS5 (шатлал 5) 1 цаг 30 минутаас 2 цаг. 

Ерөнхий журам
Ассамблей чуулган
Чуулганыг тогтмол зохион байгуулж, сурагчдын суралцах орчин, соёлын мэдлэг, амжилтыг
тэмдэглэнэ. Долоо хоног/сарын шилдэг сурагчдыг уг чуулганаар тодруулдаг. Зарим
тохиолдолд эцэг эхчүүдийг сурагчдын чуулганд оролцохыг урьж болно.
Ирц
Тууштай суралцагч байхын тулд сайн ирц, цаг барих чадвартай байх нь маш чухал. Сургуульд
хоцорч ирдэг сурагчид бүртгүүлэх, хичээлийн амин чухал мэдээллээс хоцорч, бусад сурагчдыг
суралцах үйл явцад саад хийдэг. Түүнчлэн тасралтгүй чөлөө авах нь суралцах үйл явцад
уршигтай агаад сурагч суралцсан байх ёстой хичээлээсээ хоцрогдох болно.

Сурагчдын ирцийг сургууль хянаж, зөвшөөрөлгүй чөлөө авсан сурагчдыг ч мөн бүртгэдэг. 95%-
аас доош ирцтэй сурагчид нь өөрсдийн сургалтын явцад саад учруулж байгаа бөгөөд хэрэв энэ
тоо 90%-аас хэтэрвэл эцэг эхчүүдийг хичээлийн эрхлэгчтэй уулзуулахаар дуудна. 
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Зан төлөв 
BSU-д бид бүх хүүхдээ аюулгүй, халамжтай, эерэг орчинд сурч байгаа гэдэгт итгэдэг. Бид
харилцан хүндэтгэл, магтаал, урамшууллаар дамжуулан ирээдүйн төлөвшсөн бие хүмүүсийг 
 боловсруулахыг зорьж байна. Тиймээс хүмүүжил, сургалтанд ижилхэн анхаарч урамшуулал
болон зэмлэлийн тунг тааруулж, эерэг, сахилга баттай чанарт сурагчдаа сургадаг. Мөн
шаардлагатай тохиолдолд хүүхдийн зан байдлыг хэлэлцэхээр эцэг эхчүүдийг сургууль дээр
дуудаж болно.

Төрсөн өдөр 
Төрсөн өдөр бол онцгой тэмдэглэлт баяр бөгөөд сургуулийн удирдлагаас бага ангийн
сурагчдыг ангидаа төрсөн өдрөө тэмдэглэхийг зөвшөөрдөг ч энэ нь сурагчдын суралцах үйл
явцад саад учруулахгүй байх ёстой. Тиймээс та бүхэн дараах зүйлсийг анхаарна уу.

8.15 цагаас хойш сургуульд ирсэн сурагчдыг хоцорсон гэж бүртгэнэ. 
8.15 цагаас хойш ирсэн сурагчидыг угтан авах хэсэгт мэдээлэх ёстой.
Чөлөө авах гэж байгаа бол өглөө нь сургууль уруу утасдаж мэдэгдэх хэрэгтэй.
Чөлөө авах маягтыг ресепшнээс хүлээн авах боломжтой.
Хичээлийн дундуур чөлөө авах шаардлагатай сурагчид тухайлбал, эмнэлэгт цаг авсан бол
чөлөөний маягт бөглөж хичээлийн эрхлэгчээр гарын үсэг зуруулсан байх ёстой бөгөөд эцэг
эхийн аль нэг нь ирж авах ёстой. Боломжтой бол хичээлээс гадуурх цагаар зохицуулах
Бага ангид сурч буй сурагчид сургуулиас дураараа гарч болохгүй бөгөөд заавал сургуулийн
эрхлэгчээс зөвшөөрөл авна. Дунд болон ахлах ангийн сурагчид дунд ангийн эрхлэгчээс
зөвшөөрөл авна. Бүх хүүхдийг эцэг эх эсвэл мэддэг насанд хүрсэн хүн нь цуглуулсан байх
ёстой
Сургуулийн амралтын үеэр гэр бүлийн амралтаа тохируулно уу. 

Төрсөн өдөр тэмдэглэх нь зөвхөн бага ангийн сурагчдад зориулагдсан
Бид шинжилгээний бичиг, үйлдвэрлэсэн он сар нь тодорхой тэмдэглэгдсэн шошго бүхий
бялуу, аяган бялууг зөвшөөрдөг
Зарим хүүхэд харшилтай байж болзошгүй тул багшаас нь асууна уу.
Харшлын ноцтой тохиолдол байж болзошгүй учраас самар, самрын төрлийн амттан
хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй
Ангийн багшид 3-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэж тохиромжтой цагийг тохирох
Бусад эцэг эхчүүдэд дарамт үзүүлж болзошгүй учраас хүүхэд тус бүрт бэлэг өгч үнэтэй
зарлага гаргахаас зайлсхийх

Номнууд
Дасгалын ном - Сургуулиас өгнө. 

Сурах бичиг - Сурах бичиг нь бидний заах аргын бүрэн илэрхийлэмж хараахан биш. Ангийн
багш нар сурах бичгийг зөвхөн сурагчдад лавлагаа болгох үүднээс ашигладаг бөгөөд бид
сурагчдыг сурах бичгээр дамжуулан сургахыг хүсдэггүй. Иймээс бид бүх сэдвийн сурах бичгийг
сурагчдад өгдөггүй. Сурагчдад шаардлагатай номыг ангид нь хэрэглүүлж, зарим үед бие
даасан ажилд зориулж гэрт нь өгч явуулдаг. Шатлал 4 ба 5-ын сурагчдад IGCSE болон А
түвшний сургалтыг дэмжихэд тохиромжтой сурах бичиг өгнө. 
Бага ангийн сурагчдад авиа зүйн түвшний уншлагын номыг сургуулиас өгдөг. Эдгээр номнууд
нь байнга өөрчлөгддөг. Ихэнхдээ номнуудыг сургуулийн номын сангаас өгдөг бөгөөд
номнуудаа цэвэр цэмцгэр хэрэглэн буцааж өгөх ёстой. Манай номын ихэнхийг Их Британиас
шууд тээвэрлэж авч ирдэг тул гамгүй ашигласан номны төлбөрийг нэхэмжилдэг. 
Шатлал болгоны сурах бичгүүдийн тухай нэмэлт мэдээллийг Хавсралт 2-оос харна уу.
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Дээрэлхэлт - Үл тэвчих 
Хүүхэд халамж, дэмжлэг бүхий аюулгүй орчинд торниж дээрэлхүүлэхээс айж эмээхгүйгээр
суралцах эрхтэй. Бид сахилга бат, зохион байгуулалттай орчин нь дээрэлхэх явдлыг багасгахад
тусалдаг гэдэгт итгэдэг. Сургууль нь сайн зан чанарыг хөхиүлэн дэмжих эерэг зан байдлын
стратеги хэрэгжүүлдэг юм. Дээрэлхэх гадуурхах үзэгдэл нь туйлын хүнлэг бус үйлдэл мөн
бөгөөд BSU үүнийг үл тэвчдэг.

Автобус 
Сургууль өглөө болон үдээс хойш автобусны үйлчилгээ үзүүлдэг. Сургуулийн автобусанд
зорчих сурагчдын зан харилцаанд сургуулиас тодорхой стандартыг баримталдаг.

Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуулийн автобусанд хамруулахын тулд эхлээд бүртгүүлэх хэрэгтэй.
Сургуулийн автобусны үйлчилгээг хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй компани явуулдаг ба
автобуснуудын засвар үйлчилгээг тогтмол явуулж, дулаан гаражаар хангадаг. Сургуулийн
автобус болгонд туслах багш ажилладаг бөгөөд автобусанд аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй
юм. 

Хуанли
Сургуулийн календарийг сургуулийн вэбсайтаас үзэж болох бөгөөд бид энэ хуанлид урьдаас 
 нарийн төлөвлөн тооцоолсон байдаг хэдий ч улсын хэмжээний чухал шийдвэрийн дагуу зарим
өөрчлөлтүүд хийгдэж болзошгүй.

Харилцаа холбоо
Сургуулийн мэдээлэл нь эцэг эхийн мэдээллийн өдөрлөг, вэбсайт, и-мэйл, захидал, Scola, Class
Dojo, утасны мессежээр дамжин хүрдэг. Бид нээлттэй хаалганы бодлогыг дэмжин, эцэг эхтэй
холбоо тогтоох бодлого баримталдаг.

Гомдлын журам
Танд санал хүсэлт гаргахаар асуудал, санаа зовох зүйл гарвал бидэнд шууд мэдэгдээрэй.
Ингэснээр бид үйл ажиллагаа, орчин нөхцөл, заах арга барилаа улам илүү сайжруулах юм.
 Асуудлын шинж чанараас хамааран бид таны хэнтэй уулзахыг шийдэх болно. Харин шууд
дарга, захиралтай нь уулзана гэдэг төдийлөн оновчтой арга биш. Багш нар хичээлийн дундуур
эцэг эхтэй уулзах боломжгүй байдаг ч хичээлийн өмнө болон дараа багш нарт эцэг эхчүүдтэй
харилцах тохиромжтой цаг гардаг. Хэрэв та цахимаар холбогдохыг хүсвэл ажилтнуудын нэр,
имэйлүүд энэ гарын авлагын эхэнд байгаа бөгөөд вэбсайт-д мөн байршсан байгаа.

Хэрэв таны асуудлын шийдэл сэтгэлд тань нийцээгүй бол дараах үе шатыг санал болгож
байна:
Асуудлыг тухайн хичээлийн багш эсвэл ангийн багштай хэлэлцэх (и-мэйл хаяг нь сургуулийн

вэбсайт дээр байгаа бөгөөд энэ гарын авлага)
↓

Хэрэв таны санаа зовсоор байгаа бол дараагийн алхам буюу хичээлийн эрхлэгчид хандана уу:
↓

Даниел Скотт KS2(шатлал 2) daniel.scott@britishschool.edu.mn
EYFS(ЦБСӨ) болон KS1(шатлал 1) Энтони Макари anthony.macari@britishschool.edu.mn 

 
эсвэл

Эрхлэгч (KS3-5) Жэйд Нипп Jade.nipp@britishschool.edu.mn  
↓
 

Дараагийн алхам - Сургуулийн дэд захирал Марк Рийд mark.reed@britishschool.edu.mn
 

Дараагийн буюу эцсийн шатанд сургуулийн захирал headmaster@britishschool.edu.mn хаягаар
эсвэл ерөнхий боловсролын сургуулийн хаягаар general@britishschool.edu.mn хандана уу.

Бид асуудал үүсэх үед эрт мэдэгдвэл аль болох хурдан шийдвэрлэх боломжтой гэж үздэг.
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Битүүмжилсэн саванд хийж явуулах
Таны хүүхдийн нэр, анги тодорхой тэмдэглэгдсэн байх
Тун болон заавар нь тодорхой байх.

Эрүүл мэнд, эмчилгээ болон эм

Манай сургууль нь нийт 14 анхны тусламж үзүүлэх мэргэжилтэн, багш, туслах багш,
захиргааны ажилтнуудтай. Хэрэгтэй тусламжийг бид газар дээр нь шууд үзүүлдэг бөгөөд бага
зэргийн гэмтэл, эмгэгийг сургуулийн тэмдэглэлд хөтлөн бичиж сургууль дээр үүсэж болох
гэмтэл, өвчин эмгэгт багш нар тусламж үзүүлнэ . СӨБ болон үндсэн шатлал 1-н сурагчдын
тэмдэглэгч дэвтэрт нь зохих тэмдэглэгээг хийж явуулдаг. Хэрвээ хүүхдийн биеийн байдал
хичээлээ үргэлжлүүлэх боломжгүй буюу эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй болсон тохиолдолд
ресепшнээс аав ээжид нь залгаж мэдээлнэ. Мөн тухайн хүүхэд хүнд бэртэл авбал нэн яаралтай
гэрийнхэнтэй нь холбогддог. Даваагаас Баасан гарагт сургуулийн эмч үзлэг хийж, сурагчидтай 
 ажилладаг. 

Хэрвээ тухайн хичээлийн өдөр таны хүүхдийн бие өвдсөн, хичээлдээ явж чадахааргүй байгаа
бол та хүүхдээ гэртээ байлган сургуульд нь мэдэгдэж чөлөө аваарай. 

Хэрвээ таны хүүхэд салхин цэцэг эсвэл улаан бурхан зэрэг түгээмэл халдварт өвчнөөр өвдсөн
бол зөвхөн хорио цээрийн хугацаа дуусах үед нь сургуульд явуулж болно. Амралт нь биеийн
дархлаа сэргэлтийг түргэсгэдэг тул таны хүүхдийг өвчтэй үед нь гэрийн даалгавраас чөлөөлнө. 

Манай сургуулийн дотоод шалгалтын үеэр таны хүүхэд өвчтэй бол гэртээ үлдэж болох бөгөөд
сургуулийн шалгалтыг ихэвчлэн ийм нөхцөлд дахин өөр цагт авахаар тохирч болно. Гэвч энэ
нөхцөл нь гадны шалгалтанд хамаарахгүй. Хэрэв таны хүүхэд IGCSE эсвэл А түвшний
шалгалтанд орох боломжгүйгээр өвдсөн бол эмчийн үзлэгийн бичгийг шалгалтын зөвлөлд өгч
зохицуулж болох боловч өөр цаг тохирч авах боломжгүй юм.

Шаардлагатай үед эрүүл мэндийн үзлэгийг гадны мэргэшсэн мэргэжилтнүүд ирж гүйцэтгэнэ.
Үүнийг эцэг эхчүүдэд урьдчилан мэдэгдэж, зөвшөөрлийн маягтыг явуулдаг. Хэрэв сурагчдаас
толгойн бөөс илэрсэн тохиолдолд эмчилгээ хийж дуустал 3 хоног гэрт нь байлгана.

Эмнэлгийн мэдээлэл нь файл хэлбэрээр сургууль дээр хадгалагддаг бөгөөд эцэг эхчүүд
шаардлагатай мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх үүрэгтэй. Та хүүхдийнхээ харшил болон
астма өвчнийг өдөөгч хүчин зүйлс, суурь өвчин болон аливаа илэрч болзошгүй шинж
тэмдгүүдийг сургуульд тэмдэглүүлнэ үү.

Эмчилгээ 
Хэрэв таны хүүхэд эм уух шаардлагатай бол дараах зүйлийг анхаарна уу.

Эцэг эх нь холбоо барих боломжгүй онцгой тохиолдолд, сургууль эмнэлэгт хандах эрхтэй.

Эрүүл хооллолт

Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль нь эрүүл хооллолтыг хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Зөв хооллох
хэвшил нь таны хүүхдийн амьдралын туршид ашиг тусаа өгнө гэдэгт бид итгэдэг. Хэрвээ танай
хүүхэд сургуулийн зууш, үдийн хоол иддэггүй бол та хүүхдээ тэжээллэг, эрүүл хүнсээр хангаж,
битүү саванд ундааг нь өгч явуулахаа бүү мартаарай. Бид хийжүүлсэн ундаа хэрэглэхийг
зөвшөөрдөггүй бөгөөд чихэрлэг амттанг хязгаарладаг. Сургууль дээр бохь зажлахыг
хориглодог.
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Хаус систем
Хүүхэд бүр сургуульд орохдоо аль нэг хаусд хуваарилагддаг. Хаусын үйл ажиллагаа нь жилийн
туршид үргэжилдэг бөгөөд сайн үйл хийснээр өөрийн хаусдаа оноо авах боломжтой болдог.
Эдгээр хаусууд нь Английн 4 гэгээнтний нэрээр нэрлэгдсэн байдаг ба хаус футболкыг “Colour
Day” болон бусад Хаусын үйл ажиллагаанд зориулан өмсдөг. Хаусууд нь:

St George - Улаан; St David - Шар; St Patrick - Ногоон; St Andrew - Цэнхэр

Номын сан
Бага ангийн сурагчид долоо хоногт нэг удаа номын санд хичээллэдэг. Энэ үеэр бага ангийн
сурагчдад үлгэр, түүх ярих, дунд болон ахлах ангийн сурагчдад номын сан, эрдэм
шинжилгээний ур чадварыг олгох явдал болно. Хүүхэд бүрт долоо хоног бүр ном зээлж,
солилцох боломжийг олгодог. Хэрэв ном алдагдсан, гэмтсэн тохиолдолд өөр номоор солих
болон нөхөн төлбөр ногдуулна.

Локер
Хүүхэд бүр локертой байна. Аюулгүй байдлын асуудалтай холбоотойгоор багш нар сурагчдын
локерт үзлэг шалгалтыг явуулах эрхтэй. Сурагчид локерыг хариуцлагатай байдлаар ашиглах
үүрэгтэй. Шаардлагатай үед локер хэрэглэх эрхийг хасаж болно.

Гар утас болон Электроник төхөөрөмж
Эдгээр зүйлсийг сургууль дээр ашиглахыг ерөнхийдөө зөвшөөрдөггүй. Хэрвээ сурагчид
зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хурааж авна. Хэрэв энэ явдал дахин давтагдсан
тохиолдсолд төхөөрөмжийг эцэг эхчүүд ирж, хурааж авах шаардлагатай болно. Харин
Сургууль дээр авч ирсэн  гар утас, цахим төхөөрөмжид хохирол учирсан тохиолдолд сургууль
хариуцлага хүлээхгүй.
KS5 болон KS6-н сурагчдад өөрсдийн таблет, хувийн компьютерийг сургууль дээр ашиглахыг
зөвшөөрсөн тохиолдолд авчирч болно. Ингэхдээ эцэг эхийн гарын үсэг бүхий зөвшөөрлийн
хуудсыг бөглүүлж багшийн зөвшөөрөлтэйгээр хэрэглэнэ.

Оффисын цагийн хуваарь (утас 70047788)
Даваа - Баасан 8:00 - 17:00 цаг хүртэл. Сургуулийн амралтын үеэр оффис хязгаарлагдмал
цагаар ажиллах бөгөөд цагийн хуваарь вэбсайт-д тавигдана.

Эцэг эх багш нарын холбоо (PTA)
PTA нь манай сургуулийн талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх, мөн хуримтлал үүсгэх үйл
ажиллагааг зохион байгуулах зорилго бүхий үнэ цэнэтэй эцэг эхчүүдийн нэгдмэл бүлэг юм.
Бид эцэг эхчүүдийг PTA-д элсэж сургуульдаа туслахыг урьж байна. Хичээлийн жилийн эхэнд
сургуулийн удирдах зөвлөлөөс эцэг эхчүүдэд хандан дэмжлэг хүсдэг. Хэрвээ та энэ боломжийг
алдсан бол манай ресепшнээр дамжуулан эцэг эхийн зөвлөлтөй холбоо бариарай. Сургуультай
илүү ойртож, шинэ хүмүүстэй уулзах сайхан боломж олгодог эдгээр үйл ажиллагаанд өөрийн
оролцоо хувь нэмрээ оруулж буй эцэг эхчүүддээ бид маш их талархдаг. 

Дүнгийн дэвтэр, хөтөч дэвтэр
Бүх сурагчид сургуулийн паспорттай бөгөөд энэ нь гэр, сургууль хоорондын харилцааны
дэвтэр билээ. Сурагчид гэрийн даалгавар, болон бусад чухал цагуудаа тэмдэглэж, харин эцэг
эхчүүд, багш нар хоорондоо захидал илгээх боломжтой. Энэ дэвтэрт эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ
хийсэн, байнга гарын үсэг зурж, хүүхдийнхээ хичээлийн талаарх асуудлуудыг хэлэлцэх
боломжтой байдаг.
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Гэрэл зураг
Сурагчдыг сургалтын үйл ажиллагаа, аялал, хичээл, үйл явдлуудад гэрэл зураг авах тохиолдол
гарна. Бид сурагчдынхаа амжилтыг тэмдэглэх дуртай ба сургуулийн календар, вэбсайт, сонин
зэрэгт зураг нийтлэл тавигддаг юм. Хэрвээ та хүүхдийнхээ зургийг авхуулахаас татгалзвал
сургуульд мэдэгдэнэ үү. Хэрэв та сургуульд урьдчилан мэдэгдээгүй бол бид танай хүүхдийн
зургийг ашиглах боломжтой гэж үзнэ.

Биеийн тамир
Шатлал 1 болон 5 хүртэлх бүх насны сурагчид тогтсон биеийн тамирын хуваарьтайгаар
хичээллэдэг. 1-р ангиас 6-р ангийн сурагчид биеийн тамирын хичээл орох өдрөө PE бэлтгэлийн
хувцасыг бүтэн өдрийн турш сургуульдаа өмсөж болно. 7-р ангиас дээш насны сурагчид
бэлтгэлийн хувцсаа бэлдээд авчрах ба хичээлийн өмнө болон дараа сольж өмсөх ёстой.
Биеийн тамирын хувцсыг ханган нийлүүлэгчээс худалдан авах боломжтой ба дэлгэрэнгүй
мэдээллийг доор дүрэмт хувцасны хэсэгт хамруулсан. Сургуульд орох шаардлагыг хангасан
бүх сурагчид биеийн тамирын хичээлд хамрагдах боломжтой. Хэрвээ хүүхэд нь өөрийн биеийн
тамирын хэрэгслийг удаа дараа мартдаг бол тухайн биеийн тамирын багш шийтгэл
оногдуулна.

Ангийн дарга
Сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэх ангийн дарга сонгох
сонгуульд оролцох хүмүүс нь ажилчид болон сурагчид юм. Сурагчдын дунд ангийн дарга нь
бусдыгаа манлайлах чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Тэд үүрэг хариуцлага хүлээх бөгөөд ингэснээр
бусад сурагчдад үлгэр дуурайлал болдог. Ангийн дарга болох нь нэр төрийн хэрэг бөгөөд энэ
үүрэг хариуцлагыг олж авахын төлөө сурагчид өөрсдөө шаргуу байх хэрэгтэй юм.

Бичгийн хэрэгсэл
BSU нь сурагчдаа зохион байгуулалттай, бие даасан байхыг хүсдэг бөгөөд бид тэднийг
шаардлагатай хичээлийн хэрэгсэл болон номтойгоо хичээлдээ ирэхийг шаарддаг. Дараах
хуудсанд байгаа зүйлс нь ерөнхий шаардлагатай хичээлийн хэрэглэгдэхүүн юм.
Дунд сургууль - Дунд сургуулийн сурагчид хичээлд шаардлагатай бүх хэрэгслийг авчрах
хэрэгтэй. Мөн шатлал 4 ба 5н сурагчид нэмэлтээр сонгосон хичээлийнхээ хэрэгслийг бэлдэх
хэрэгтэй юм.  Дунд сургуульд (7-12 анги)- Үзэг (хар, хөх), цавуу, 30 см шугам, баллуур, луужин,
өнгийн харандаа, HB харандаа, тооны машин, харандаа үзүүрлэгч, өнцөг хэмжигч
Бага анги (1-6 анги)- Үзэг, харандаа, өнгин харандаа, баллуур, харандаа үзүүрлэгч, хайч, шугам,
цавуу, самбарын маркер, фломастер

Сургуулийн бүх шатлалд штрикийн хэрэглээг хориглодог.

Сурагчдын зөвлөл
Сурагчдын зөвлөл нь сурагчдад сургуулийн дуу хоолойг хүргэдэг. Тэд санаа бодлоо хуваалцаж,
сургуулийн амьдралын нэг хэсэг болж, аливаа санаа зовоосон зүйлсээ хуваалцдаг. Анги бүрээс
нэг сурагч сонгогддог. Гурав ба түүнээс доош ангийнхан анги хоорондоо уулзалт хийж болох
боловч сурагчдын зөвлөлд ордоггүй.

Нарны малгай
BSU нь өндөрлөгт байдаг учраас нарны хэт ягаан туяаны тусгалд анхаардаг. Иймээс бүх бага
насны сурагчдыг үдийн хоолны завсарлагын үеэр нарны малгай өмсөхийг зөвлөж байна.
Иймээс та хүүхдээ сургуульд нь явуулахдаа нарны малгайн дээр нэр, ангийнх нь нэрийг бичиж
явуулаарай.
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Сургуулийн бүх зочид хүлээн авах хэсэгт зочдын дэвтэрт тэмдэглүүлж, тэмдэг зүүх ёстой
Зочид буцаж ирэхдээ гарын үсэг зурж тэмдгийг буцаан өгнө.
Эцэг эхчүүд зөвхөн сургуулийн урд хаалгаар орох ёстой

Усанд сэлэх

Бүх сурагчид усан сэлэлтийн сургалтанд манай мэргэшсэн чадварлаг багш нарын хамтаар
хамрагдах боломжтой. Энэ сургалтанд бүх хүүхэд хамрагдана. Хэрэв таны хүүхэд ханиадтай
бол сургуульд мэдэгдэж тэр долоо хоногт энэ хичээлээс чөлөөлөгдөж болох юм. Та дараалсан
чөлөө авах тохиолдолд эмчийн магадлагаатай байх ёстой.

Технологийг сургалтанд хэрэглэх нь

Бид сурагчдын техник технологи, интернетийн хэрэглээг хянаж, удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй.
Сургууль урагшлахын хажуугаар бидний урдаа тавих зорилго бол “и-конфидент” буюу
технологийг төлөвлөлт, заах арга зүй, суралцах, үнэлэх үйл явцад үр дүнтэйгээр хэрэглэх явдал
юм. Багш нар, сурагчид технологийг ашиглахдаа, аюулгүй, найдвартай байх зорилтыг ханган
ажилладаг. Биднний зорилго бол сурагчдаа технологийн баялаг ертөнцөд амьдрахад нь
бэлтгэж, технологийн бие даасан, хариуцлагатай хэрэглэгчид болгох юм.

BSU нь технологийн хамрах хүрээг ухамсарладаг бөгөөд бидний сурагчид дэлхийн
вэбсайтуудыг (www) өргөнөөр ашиглаж байна. Бид сурагчдыг хамгаалахын тулд урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг сургуулиас авдаг. Компьютер, түүний програм хангамжийг
хариуцлагатай, найдвартай байдлаар ашиглах хэрэгтэй гэдгийг сурагчид ойлгох нь чухал юм.
Мөн, бүх сурагчид багштайгаа аюулгүй байдлын талаар хэлэлцэх боломжтой юм.

Аялал болон айлчлал 

BSU нь сургуульд суурилсан сургалтыг боломжийн хэрээр практик туршлагатай холбох нь
чухал гэж үздэг. Бид эцэг, эхчүүдэд хүүхдийн аялал болон айлчлалын талаар урьдчилан
мэдэгддэг. Бүх аяллын аюулгүй байдалд бид тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгч, эрсдэлийн
үнэлгээ нь аялал бүрийн өмнө хийгддэг.
Ямарваа нэгэн аялал болох үед та аяллын талаарх шаардлагатай зөвшөөрлийн хуудсыг бөглөж
байна уу. 

Дүрэмт хувцас
 

Бид дүрэмт хувцас өмсөх нь эв нэгдэл болон нийгэмших чадварыг өдөөсөн ажил хэрэгч гадаад
байдлыг бүрдүүлж, сургуулийн өндөр стандарттай нийцнэ гэж үздэг. Дүрэмт хувцсанд
шаардлагатай бүх зүйлсийг та дараах хүснэгтээс үзэж болно. 
Хавсралт 1.

Зочин

Сурагчдын анхаарал халамж, аюулгүй байдлыг хангах нь сургуулийн хувьд чухал ач
холбогдолтой юм. Сурагчдаа аюулгүй байлгахын тулд бид сургуульд зочлох хүмүүст
онцгойлон хяналт тавьдаг.
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Хавсралт 1 Бритиш сургуулийн номын хэрэглээ
Бид сурах бичгийг хичээл заахад болон дэмжих журмаар ашигладаг. Сурах бичиг нь сургалтын
хөтөлбөр эсвэл сургуулийн ажлын үндэс биш бөгөөд хичээл бүрт ашигладаггүй. Сурах бичиг
авсан сурагчид урьдчилгаа төлөх болно. Энэ нь тухайн жилийн төгсгөлд сурагчид номыг бүрэн
буцаан олгосноор буцаалт олгогдоно.

Сургуулийн өмнөх суурь шат
Багш нь тохиромжтой гэж үзсэн тохиолдолд таны хүүхдэд фоникийг уншиж дэмжлэг
үзүүлэхэд туслах гэртээ авч явах уншлагын ном өгнө. Номыг уншсаны дараа та сургуульд
буцаан хүлээлгэж өгснөөр дараагийн номыг авах боломж нээгдэнэ. Алдагдсан, гэмтсэн номын
төлбөрийг урьдчилгаа мөнгөнөөс суутгадаг.

Шатлал 1 - 2 Сурагчдын фоникийг унших чадварыг ахиулахын тулд уншлагын номыг өгөх ба
уншсаныхаа дараа сургуульд буцаан өгч дараагийн номыг авах боломжтой. Алдагдсан, гэмтсэн
номын төлбөрийг урьдчилгаа мөнгөнөөс авна. Мөн сурагчдад ангидаа болон гэртээ хэрэглэх
Монгол хэлний ном болон Хятад хэлний (шатлал2) сурах бичиг өгдөг ба бусад сурах
бичгүүдийг зөвхөн сургууль дээр ашиглаж болно. Номын сангаас сурагчид долоо хоногт нэг
удаа ном авч явах эрхтэй байна.

Шатлал 3 Монгол хэлнээс бусад сурах бичгийг шатлал 3-д тараадаггүй бөгөөд шаарлагатай
гэж үзвэл онлайн хувилбаруудыг ашиглах боломжтой. Харин сургалтыг сайжруулахад чиглэсэн
бусад дэмжих материалыг тараадаг. Заримдаа сурагчид хичээлээ гүйцээх зорилгоор гэртээ
ном авч явж болно.

Шатлал 4 Энэ шатлалын сурагчид IGCSE курсийг дэмжих зохих сурах бичгийг хэрэглэнэ.
Эдгээр номнууд нь тухайн хичээлд багтсан сэдвүүдийн ойлголтыг тэлэх, гэрийн даалгавраа
хийхэд ашиглагдах болно. Сургалтын материалыг анги танхимд суралцах, бие даасан судалгаа
хийхдээ ашиглана.

Шатлал 5 Энэ шатлалын сурагчид IGCSE/AS болон A2 курсийг дэмжих зохих сурах бичгийг
хэрэглэнэ. Эдгээр номнууд нь тухайн хичээлд багтсан сэдвүүдийн ойлголтыг тэлэх, гэрийн
даалгавраа хийхэд ашиглагдах болно. Сургалтын материалыг анги танхимд суралцах, бие
даасан судалгаа хийхдээ ашиглаж болох боловч энэ нь сургалтын хөтөлбөрийн суурь бөгөөд,
сурагчдад туслах зохих материалууд юм.

Хүүхэд хамгаалал  Бритиш сургууль нь хүүхдийн аюулгүй байдал болон сайн сайхны төлөө
ажилладаг бөгөөд хүүхдийн эрх ашгийг дээдлэн, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авдаг байх нь
манай ажилчдын үүрэг мөн.  Тиймээс манай ажилчид жил бүр Британи Стандартын дагуу
хүүхэд хамгааллын сургалтанд хамрагддаг.
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Хүүхэд хамгаалал гэж юу вэ?                                                                                                           
Хүүхдийн сайн сайхан аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь хүүхдийг элдэв зүй бус харилцаа,
хүүхдийн эрүүл мэнд хөгжлийг доголдуулсан үйл ажиллагаанаас хамгаалж, сэргийлэх; аюулгүй
орчинд, халамжлуулж, хэрэгцээгээт зүйлсээр хангагдаж, бүх хүүхдүүд байж болох амьдралын
хамгийн сайн ,тогтвортой нөхцөлд өсч бойжихыг нь дэмжихийг хэлнэ. 

Сургуулийн хувьд бид тухайн хүн эрсдэлтэй байж магадгүй эсвэл хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж
болзошгүй гэж үзсэн тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ авах болно. Бидний гол анхаарлаа
хандуулж байгаа зүйл бол BSU-ийн бүх гишүүд, түүний дотор хүүхдүүд, ажиллагсад,
зочлогсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах явдал юм. Улаанбаатар дахь Бритиш
сургуулийн хүүхэд хамгааллын асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг Хүүхэд хамгааллын
бодлогод илүү нарийвчлан тусгасан болно.

Хавсралт 2 Дүрэмт хувцас
Улаанбаатар дахь Бритиш сургуулийн бүх сурагчид доорх хүснэгтэд заасан дүрэмт хувцсыг
зохих ёсны дагуу өмсөх шаардлагатай;

 Boys Description Girls Description

EYFS and 
Years 1-2

 

Polo shirt White polo shirt with school logo Dress Blue and white square pattern

Trouser Dark grey Cardigan Navy blue with school logo

Jumper V neck navy blue jumper with school
logo Shoes

Black flat shoes-no trainers or
boots and no colours or logos

to be seen

Shoes Black flat shoes-no trainers or boots
and no colours or logo to be seen Tights/Socks Black, white, navy or grey

Socks Black, white, navy or grey   

Years 3-11

Shirt Plain white without any logos Shirt Plain white without any logo

Blazer Navy blue with school logo Blazer Navy blue with school logo

Trousers Dark grey Skirt Dark grey with tartan pattern

Tie Navy blue with school logos Tie Navy blue with school logos

Shoes Black flat shoes-no trainers or boots
and no colours or logo to be seen Shoes

Black flat shoes-no trainers or
boots and no colours or logo

to be seen

Socks Black, white, navy or grey Tights/Socks Black, white, navy or grey

Years 12-13

Shirt Plain white without any logos Shirt Plain white without any logos

Blazer Double-breasted navy blue suit Blazer Double breasted navy blue
suit

Trousers Navy blue suit trousers Skirt Navy blue suit trousers

Tie Navy blue with school logos Scarf Navy blue with school logos

Shoes Black flat shoes-no trainers or boots
and no colours or logo to be seen Shoes

Black flat shoes-no trainers or
boots and no colours or logo

to be seen

Socks Black, white, navy or grey Tights/Socks Black, white, navy or grey
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PE Sportswear
Years 1-9

Sweater Navy blue zip sweater
with school logo Sweater Navy blue zip sweater with

school logo

Trousers Navy blue sports trouser Trousers Navy blue sports trouser

Sports t-
shirt White sports t-shirt Sports t-shirt White sports t-shirt

Sports bag  Sports bag  

PE Sportswear
Years 10-13

Sweater Navy blue sweater with
school logo

Navy blue zip sweater
with BSU logo

Navy blue sweater with school
logo

Trousers Navy blue sports trouser Navy blue sports
trouser Navy blue sports trouser

Sports t-
shirt White sports t-shirt White sports t-shirt White sports t-shirt

Sports bag    

Name Boys Details Girls Details

EYFS and Years 1-2 228,000 Polo shirt + jumper + trousers+hat 198,000 Dress + cardigan

Years 3-6 250,000 Blazer + trousers + tie + hat 228,000 Blazer + skirt + tie

Years 7-11 265,000 Blazer + trousers + tie +hat 255,000 Blazer + skirt + tie

Years 12-13 295,000 2 piece suit (trousers + blazer) + tie 295,000 2 piece suit(skirt + blazer) + tie

Sportswear
 Years 1-9 140,000 zip sweater + trousers + sports t-shirt +

sports bag 140,000 zip sweater + trousers + sports
t-shirt + sports bag

Sportswear
 Years 10-13 190,000 sweater + trousers + sports T-shirt +

sports bag 190,000 sweater + trousers + sports T-
shirt + sports bag

*For example, pupil from Year 1 would be required to purchase uniform bundle and sportswear bundle
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