
 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 1 нийт 12 

Хичээл, сургуультай холбоотой тулгарч буй хамгийн том асуудал тань юу вэ? 

Иргэн Хариултын давтамж 

Санхүүжилтийн дутагдалтай байдал 1 

Матемакийн хичээлийн тусламж авах хэрэгтэй байна 1 

  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 2 нийт 12 

Хичээл, сургуультай холбоотой тулгарч буй хамгийн том асуудал тань юу вэ? 

Эцэг эх Хариултын давтамж 

Байр, сав 18  

Бүх сурах арга барилын олон талт байдал 15  

Ангийн хүүхдийн тоо 10  

Боловсролын стандартыг хангах 7  

Өөрчлөлт, өсөлтийн менежмент 5  

Хэрэглэгдэхүүн 4  

Сахилга бат 4  

Эерэг, дэмжлэг үзүүлдэг орчин 4  

Багийн хариуцлага 4  

Эх үүсвэрийн хомсдол 3  

Багшийн дэмжлэг 3  

Хичээлийн дараах сургуулийн клубыг олон болгох 2  

Эцэг, багш нарын холбооны оролцоо 1  

Эцэг, эхийн харьцаа 1  

Нийгэм-эдийн засгийн ялгаатай байдал 1  

Гадуурхах асуудал 1  

Бохир орчин 1  

 

Хичээл, сургуультай холбоотой тулгарч буй хамгийн том асуудал тань юу вэ? 



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 3 нийт 12 

Багш ажилчид Хариултын давтамж 

Сурагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангах 7  

Сайн удирдлага 5  

Мэргэжил дээшлүүлэх шаардлага, дэмжлэг 5  

Төлөвлөх, хамтран ажиллахад цаг бага байх 4  

Сурагч, гэр бүлүүдийн ядуурал 4  

Өөрчлөлт, өсөлтийн менежмент 3  

Ангийн хүүхдийн тоо 2  

Багийн хариуцлага 2  

Ёс зүй 1  

Байр, сав 1  

Дээрэлхэх 1  

Олон талт байдалд нээлттэй хандах 1  

Давуу талаа хадгалах 1  

 
 

  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 4 нийт 12 

Хичээл, сургуультай холбоотой тулгарч буй хамгийн том асуудал тань юу вэ? 

Сурагчид Хариултын давтамж 

Бүх багш нар хичээлээ сайн зааж, хүүхдүүдтэй сайн ажилдаг гэж үзэхгүй байна 1 

  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 5 нийт 12 

Танай сургуулийн хамгийн сайн тал нь юу вэ? 
 

Иргэн Хариултын давтамж 

Иргэд хоорондын холбоо сайн 1 

Хөтөлбөрүүдийн баяжуулалт 1 

  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 6 нийт 12 

Танай сургуулийн хамгийн сайн тал нь юу вэ? 

Эцэг эх Хариултын давтамж 

Олон талт байдал 35  

Эерэг, бүгдийг нэгтгэсэн уур амьсгал 28  

Багш, ажилчдын чанар 27  

Хамт олонч байдал 23  

Сургалтын хөтөлбөр 8  

Бүх сурагчдын хэрэгцээг ойлгож/хангах 7  

Эцэг эх/гэр бүлийн дэмжлэг 7  

Боломжийг нэмэгдүүлэх 6  

Зохион байгуулалттай 4  

Харилцаа 3  

Багш, эцэг эхчүүдийн хоорондын харилцаа 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 7 нийт 12 

Танай сургуулийн хамгийн сайн тал нь юу вэ? 

Багш ажилчид Хариултын давтамж 

Бүх сурагчдын хэрэгцээг хангах 20  

Олон талт байдал 13  

Ажилдаа сэтгэлтэй ажилчид, багш нар 13  

Эцэг эхчүүдийн оролцоо, хамрагдах байдал 8  

Орчны иргэд, хүмүүсийн байдал 7  

Хамтран ажиллах 7  

Сурагчдыг ойлгож, тэдэнд сэтгэл гаргаж хандах 5  

Сургалтын чанар 4  

Хичээлээс гадуурх хөтөлбөр 2  

Маш сайн харилцаа мэдээлэл 1  

Маш сайн сурагчид 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 8 нийт 12 

Танай сургуулийн хамгийн сайн тал нь юу вэ?  

Сурагчид Хариултын давтамж 

Зугаатай үйл ажиллагаанууд 1 

Дэмжлэг үзүүдэг багш, ажилчид 1 

Олон талт байдал 1 

  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 9 нийт 12 

Таны бодлоор захиралд байвал зохих хамгийн чухал чанар эсхүл зан төлөв юу вэ? 

Иргэн Хариултын давтамж 

Туршлага 1  

Бүх сурагчдад ижил тэгш ханддаг 1  

Найрсаг 1  

Маш сайн мэдээлэх, харилцах ур чадвар 1  

Ёс зүйтэй 1  

Оюунлаг 1  

Зөв хүн байх 1  

Зохион байгуулалттай 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 10 нийт 12 

Таны бодлоор захиралд байвал зохих хамгийн чухал чанар эсхүл зан төлөв юу вэ? 

Эцэг эх Хариултын давтамж 

Сурагчид, эцэг эхчүүд, иргэдийн хооронд сайн харилцааг бүрдүүлэх 25  

Сурагчдын хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгох 25  

Сайн удирдагч байх 14  

Эерэг орчин гэж юу вэ? гэдгийг ойлгож, түүнийг бүрдүүлэн өргөжүүлэх 14  

Багш, ажилчдыг дэмжиж, тэднийг зоригжуулдаг байх 13  

Мэдээлэл, харилцааны ур чадвар 12  

Бусдыг ойлгодог байх 10  

Эелдэг, харилцаж, ярилцах боломжтой 10  

Үндэс угсаа, соёлын онцлогийн олон талт байдлыг дэмждэг 8  

Эелдэг найрсаг байх 7  

Туршлага 6  

Үнэнч шударга 6  

Бүтээлч сэтгэлгээ 6  

Урам зориг өгөгч 4  

Зохион байгуулах чадвар 4  

Ёс зүй 3  

Хамтарч ажилладаг байх 1  

Сургуулийн ирээдүйн талаарх алсын хараа 1  
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Хуудас 11 нийт 12 

Таны бодлоор захиралд байвал зохих хамгийн чухал чанар эсхүл зан төлөв юу вэ? 

Багш ажилчид Хариултын давтамж 

Багш, ажилчдыг зоригжуулж, дэмждэг байх 15  

Туршлага 14  

Шударга, үнэнч 9  

Сайн удирдагч байх 6  

Үнэт зүйлсийн олон талт байдал 6  

Хамгийн сайн арга барилын талаар мэдэж, суралцдаг байх 6  

Санаа тавьдаг, эелдэг 5  

Уян хатан хандлага 5  

Эелдэг, харилцаж, ярилцах боломжтой 4  

Маш сайн мэдээлэх, харилцах ур чадвар 4  

Сурагч-төвтэй 3  

Хамт олныг бүрдүүлэх 3  

Харилцах дэмжих орчинг хадгалах 2  

Бусдыг ойлгодог 2  

 
  



 
Long Branch Elementary School-ын Захирлын тухай асуулга маягт 

Long Branch Elementary School нь шинэ захирал томилох хэрэгтэй болсон тул бид багш, ажилчид, эцэг, эх, сурагчид болон иргэдээс сургуулийн давуу талууд, 
сургуулийн өмнө тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон шинэ захирал ямар шаардлагыг хангасан байвал зохих тухай асууж мэдэхийг хүсэж байна 

Хуудас 12 нийт 12 

Таны бодлоор захиралд байвал зохих хамгийн чухал чанар эсхүл зан төлөв юу вэ? 

Сурагчид Хариултын давтамж 

Сурагчидтай сайн ажилладаг 2 

Сайн хандлага 1 

Найрсаг 1 

Дэмжлэг үзүүлдэг орчинг бүрдүүлдэг 1 

Сайн багш нарыг ажиллуулдаг 1 

Чанга 1 

 


