
 

Манай хүүхэд Монгол улс дахь 

Франц сургуулийн аль ангид 

элсэх бэ? 
 

Франц систем (Монгол):         Төрсөн он: 

  

Нэгдүгээр цикл 
PS (цэцэрлэг 1)           2016 

MS (цэцэрлэг 2)           2015 

GS (бэлтгэл анги)        2014  

  

Анхан (бага ангиуд)  

Хоёрдугаар цикл (суурь сургалт)  
CP (1-р анги)           2013 

CE1 (2-р анги)           2012 

CE2 (3-р анги)           2011 

  

Гуравдугаар цикл (гүнзгийрүүлсэн сургалт) 
CM1 (4-р анги)           2010 

CM2 (5-р анги)           2009 

  

COLLEGE (дунд ангиуд) 
Sixieme (6-р анги)          2008 

Cinquieme (7-р анги)          2007 

Quatrieme (8-р анги)          2006 

Troisieme (9-р анги)          2005 

 

LYCEE (ахлах ангиуд) 
Seconde (10-р анги)          2004 

Premiere (11-р анги)          2003 

Terminale (12-р анги)          2002 

Монгол улс дахь Франц 

сургуулийн зохион байгуулалт 
 

    Монгол улс дахь Франц сургууль нь ашгийн 

бус олон улсын сургууль бөгөөд Сурагчдын эцэг 

эхийн нийгэмлэгийн удирдлага дор ажилладаг. 

Сургууль нь Гадаадад франц хэл заах 

агентлагийн (AEFE) хамтын ажиллагааны дагуу 

Францын үндэсний сургалтын хөтөлбөрийн 

дагуу хичээллэдэг.   

www.aefe.fr 
 

   Энэхүү сургуулийн сүлжээ нь дэлхийн 137 

орны 496 сургуульд 355.000 сурагчдыг 

амжилттай сурган хүмүүжүүлж байна. Хэрэв та 

өөр улс руу гэр бүлээрээ нүүхээр төлөвлөж 

байгаа бол Франц сургуулийг дэлхийн ихэнх 

орноос олж суралцах боломжтой.  

  

Сургуулийн сурагчдын эцэг эхчүүд бүгд 

Сурагчдын эцэг эхийн нийгэмлэгийн гишүүн 

бөгөөд хэлэлцэгдэж буй аливаа асуудлуудад 

санал өгөх боломжтой. Удирдах зөвлөлд нийт 7 

эцэг эхийн төлөөлөл сонгогдон ажилладаг бөгөөд 

эдгээр гишүүд нь бусад эцэг эхтэй зөвшилцөн 

сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалтыг 

хариуцдаг.   

 

   Удирдах зөвлөл нь нийт гишүүдийн чуулганыг 

жилд хоёр удаа зохион байгуулдаг. Эцэг эх бүр 

сургуулийн идэвхтэй гишүүн байх боломжтой. 

 

Та болон танай гэр бүлийг манай сургууль дээр 

өөрийн биеэр ирж танилцан нэмэлт мэдээлэл 

авахыг урьж байна.  

Educating your children since September 2014. 

French School 

of Mongolia 
 

Ecole Française 

de Mongolie (EFM) 

Улаанбаатар хотын Богд хааны ордон музейн 

ойролцоо байрлалтай    
 

Утас:  +976 9938-8759   

E-mail:  ecolefrancaiseiob@gmail.com 

(Mongolian, French and English) 

Facebook:  www.facebook.com/

EcoleFrancaiseMongolie/ 



Хэн хамрагдаж болох вэ? 
 
    Монгол улс дахь Франц сургууль нь 3-аас 18 

насны бүх хүүхдүүдийг, сургуулийн өмнөх болон 

бага, дунд, ахлах гэсэн 4 түвшинд нээлттэй 

элсүүлэн авч байна. Бүх хичээл Франц хэл дээр 

явагддаг бөгөөд Монгол, Англи хэлний хичээл 

сургуулийн хөтөлбөрт тусгагдсан байдаг.   

Бид олон улсын түвшинд нийцсэн боловсролыг 

олон хэлтний орчинд олгож, дэлхийн хэмжээний 

хоёр хэлтэй иргэд бэлтгэх зорилготой юм. 6 

наснаас дээш сургуульд хамрагдах хүсэлтэй 

хүүхдүүд Франц хэлний мэдлэгтэй байх 

шаардлагатай. (Аллианс Франсез буюу Монгол-

Франц төвд зуны хэлний бэлтгэл сургалт 

явагддаг бөгөөд Та хүсвэл Монгол улс дахь Франц 

сургуульд хандан сургалтын төлөвлөгөө 

гаргуулах боломжтой.) 

Монгол улс дахь Франц сургууль нь 2014 оны 9 

дүгээр сард Гадаадад франц хэл заах агентлагаас 

(AEFE) сургуулийн өмнөх боловсрол, 1 болон 2 

дугаар ангиудад тус тус итгэмжлэл авсан бөгөөд 

3, 4 болон 5 дугаар ангиудын итгэмжлэлийг авах 

бэлтгэлийг хангаж байна. Мөн 2018 оны 8 дугаар 

сард Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх 

ухаан, спортын яамнаас сургалт эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл авсан. Та бүхнийг өргөжин тэлж 

байгаа сургуульдаа урьж байна. 

Сургуулийн өмнөх боловсрол 
 
    Сурган хүмүүжүүлэх сургалтаар хүүхэд бүрийг 

бие даасан болгохоос гадна мэдлэг олж авах ур 

чадвар эзэмшүүлдэг.  Сургалтын онцлог нь 

нийгэмшүүлэх болон Франц хэлийг мэргэжлийн 

түвшинд эзэмшихэд оршино. Сургуулийн өмнөх 

боловсролд хамрагдах хүүхдүүд нь Франц 

хэлний мэдлэггүй байж болно. Хүүхдүүдийг хэл 

зүй, биеийн хөдөлгөөн болон урлагаар өөрийгөө 

илэрхийлэх, зохион байгуулалттай сэтгэх, 

хүүхдийн ертөнцийн танин мэдэхүйг хөгжүүлэх 

гэсэн 5 чиглэлээр бага ангид элсэн ороход 

бэлтгэгдэх юм.   

Бага анги (1-5 дугаар ангиуд) 

    Сургалтын хөтөлбөрт Франц хэл, математик, 

биеийн тамир, Монгол хэл, Англи хэл, дүрслэх 

урлаг, дуу хөгжим, газар зүй, түүх, шинжлэх 

ухааны туршилт гэсэн хичээлүүд багтана.   

 Монгол хэл болон Англи хэлний хичээл долоо 

хоногт нийт 5 цаг орох бөгөөд аль нэг хэлээр 2 

юм уу 3 цагийн сонголтоор авах боломжтой.     

Дунд анги (6-9 дүгээр ангиуд) 
  
    Франц сургалтын суурь мэдлэгийг эдгээр 

ангиудад олж авах тул хичээлийн үндсэн чиглэлд 

онцгой анхаарч сурагчдын мэргэших чиглэлээ 

сонгоход бэлтгэнэ. Хичээлийн ерөнхий хөтөлбөр 

эсвэл нэмэлт хөтөлбөр сонгох боломжтой. 

Ерөнхий хөтөлбөрт Франц хэл, математик, түүх, 

газар зүй, техникийн боловсрол, урлаг дуу 

хөгжим, биеийн тамир, иргэний боловсрол, 

шинжлэх ухаан болон нэг гадаад хэл багтана.  

Ахлах анги (10-12 дугаар ангиуд) 

    Эдгээр шинэ ангиуд нь Франц улсын 

Боловсролын яамнаас зөвшөөрөгдсөн зайны 

сургалтаар явагдах бөгөөд шаардлагатай үед 

сургагч багшийн тусламж авах боломжтой юм. 

Ахлах ангиуд нь ерөнхий боловсрол эзэмших 

сүүлчийн алхам байх бөгөөд сурагчид дараагийн 

шатны сургалтын шалгалтад (baccalauréat) 

бэлтгэгдэх юм.     

2019-2020 оны хичээлийн жилийн төлбөр Хувь хүн  

\Монгол сурагч\  

Хувь хүн 

\Гадаад сурагч\ 

Албан байгууллага  

Хуримтлалын сан  - 265.000 2.700.000 

Сургуулийн өмнөх боловсрол (PS, MS)  8.900.000 10.100.000 14.700.000 

Сургуулийн өмнөх боловсрол (GS) 9.600.000 11.400.000 15.600.000 

Бага анги – нэгдүгээр ба хоёрдугаар цикл 

(1-5 дугаар ангиуд) 

13.800.000 16.200.000 22.200.000 

Дунд анги (6-9 дүгээр ангиуд) 17.000.000 19.900.000 27.300.000 

Ахлах анги (10-12 дугаар ангиуд) 18.500.000 21.700.000 29.800.000 


