№6.1.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ
ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

Асуултууд

1

2

Шаардлага
хангаагүй

№

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо
Авсан
оноо

3

4

5

0

35

0

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь сургуулийн
өмнөх
боловсролын
чиглэлээр
мэргэжил эзэмшсэн.

0

5

Цэцэрлэг
хөгжүүлэх
хөтөлбөр,
төлөвлөгөө
боловсруулж,
хэрэгжилтийг хангуулсан.

0

5

Хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт
Сургуулийн
өмнөх
хамрагдаагүй
хүүхдүүдийг
3 боловсролын тухай хуулийн
хувилбарт
сургалтад
хамруулах
7.1.1,7.1. 2, 8.4, 9.8,11.2.8
ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулдаг.

0

5

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн Багш, ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг
4 11.2.7, МУЗГ-ын 2013 оны үнэлж,
урамшуулан,
дэмжлэг
А/293 дугаар тогтоолын 2 үзүүлдэг, хариуцлага тооцдог.
дугаар хавсралт

0

5

I. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Сургуулийн
өмнөх
1 боловсролын тухай хуулийн
10.1
Боловсролын тухай хуулийн
38.3,
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
2
11.2.2, БСШУ-ны сайдын 2007
оны 351-р тушаалын 5 дугаар
хавсралт

Хуудас 1

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
9.6, 9.9, БСШУ-ны сайдын 405
5
дугаар
тушаал"
Хүүхдийн
цэцэрлэгийн
үлгэрчилсэн
дүрэм"-ийн 2.3
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
6 10.3, БСШУ-ны сайдын 2007
оны 351-р тушаалын 6 дугаар
хавсралт

Цэцэрлэгийн нэг багшид ногдох
хүүхдийн тоо сургалтын хэвийн үйл
ажиллагаа
явуулах
норм,
нормативыг хангасан.

0

5

Арга зүйч сургалтын хөтөлбөр
төлөвлөх,
боловсруулах
ажлыг
удирдан зохион байгуулж, багшид
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг.

0

5

Цэцэрлэгийн зөвлөл нь сургалтын
Боловсролын тухай хуулийн
чанар, хүүхэд төлөвшүүлэх ажлын үр
35.4.3, 35.4.4, 35.4.11
дүнг хэлэлцэж, үнэлэлт өгдөг.

0

5

II. СУРГАЛТЫН ОРЧИН

0

60

8 Боловсролын тухай хуулийн Цэцэрлэгийн зориулалтын байртай.
42.1, 42.4, Сургуулийн өмнөх
Барилга байгууламж нь сургалтын
боловсролын тухай хуулийн
9
хэвийн үйл ажиллагаа явуулах
8.7
нөхцөл, боломж бүрдсэн.
10 Боловсролын тухай хуулийн Цэцэрлэг нь эзэмшил газартай.
42.5, 42.6, Сургуулийн өмнөх
Барилга байгууламж, эзэмшил газрыг
11 боловсролын
байгууллагын
зориулалтын дагуу ашигладаг.
сургалтын орчин.Ерөнхий
Сургуулийн
өмнөх Цэцэрлэг
нь
эрүүл,
аюулгүй,
12 боловсролын
байгууллагын хамгаалагдсан,
ээлтэй
орчин
сургалтын
орчин.Ерөнхий бүрдүүлсэн.
шаардлага
MNS6558:2015 Цэцэрлэг нь галын аюулгүй байдлыг
13
стандартын 5.2.4, 5.2.8, 5.2.10, хангаж ажилладаг.
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын
байгууллагын
сургалтын
орчин.Ерөнхий Гадна тоглоомын болон биеийн
14 шаардлага
талбайд
тавигдах
MNS6558:2015 тамирын
стандартын 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, шаардлага хангасан.
БСШУ-ны
сайдын
68-р
тушаалын 2.1.2
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
6.1,
Сургуулийн
өмнөх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, техник
боловсролын
байгууллагын
15
хэрэгсэл, ном бичгийн хэрэгсэлээр
сургалтын
орчин.Ерөнхий
хангагдсан.
шаардлага
MNS6558:2015
стандартын 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1,
6.4.1, 6.4.2

0

5

0

5

0

5

0

5

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

7

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
6.1,
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын
байгууллагын
16 сургалтын
орчин.Ерөнхий
шаардлага
MNS6558:2015
стандартын 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3,
БСШУ-ны сайдын 327, 2015
оны А/301 дүгээр тушаал

Хөгжмийн болон биеийн тамирын
заал танхим нь хүүхдийн нас биеийн
онцлогт тохирсон, техник хэрэгсэл
тоног төхөөрөмж, хөгжмийн зэмсэг
бусад хэрэгслэлээр хангагдсан.

Хуудас 2

0

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
6.1,
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын
байгууллагын
Хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт
17 сургалтын
орчин.Ерөнхий
тохирсон тоглоомоор хангагдсан.
шаардлага
MNS6558:2015
стандартын
6.3.1,
MNS
ISO8124-4:2010
"Тоглоомын
аюулгүй байдал" стандарт

0

10

III. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

0

50

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
11.2.2,
Сургуулийн
өмнөх
Сургалтын хөтөлбөрөө цэцэрлэгийн
боловсролын
талаар
18
үзэл
баримтлалд
үндэслэн
баримтлах
бодлого
4.1,
боловсруулдаг.
Сургуулийн
өмнөх
боловсролын сургалтын цөм
хөтөлбөр 4.2.

0

10

3 хүртэлх насны хүүхдийн чадварыг
ажиглалтын хуудас ашиглан 2 удаа
үнэлж, эцэг эхэд танилцуулдаг.

0

10

3-6 настай хүүхэд бүрийн чадамжийг
ажиглалтын хуудас ашиглан 2 удаа
үнэлж, эцэг эхэд танилцуулдаг.

0

10

0

10

0

10

0

50

19

Боловсролын тухай хуулийн
Сургуулийн
өмнөх
20 11.4,
боловсролын тухай хуулийн 5
дугаар зүйл, Сургуулийн өмнөх
боловсролын сургалтын цөм
хөтөлбөр, БСШУ-ны сайдын
21
2015 оны А/301 дүгээр тушаал

22

Өдөр тутмын үйл ажиллагааны
явцад онцлог өөрчлөлт, ахиц гарсан
хүүхдэд
"Чөлөөт
ажиглалт"-ын
тэмдэглэл
хөтөлж,
эцэг
эхэд
танилцуулдаг.
Багш хүүхдийн бүтээлээр "Хувийн
хавтас" нээж, эцэг, эхэд танилцуулан
баяжилт хийсэн.

IV. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН
Сургуулийн
23 боловсролын
12.1
Сургуулийн
24 боловсролын
12.2

тухай

өмнөх
Цэцэрлэг нь мэргэжлийн багшаар
хуулийн
бүрэн хангагдсан.

0

10

тухай

өмнөх
Цэцэрлэг нь багшлах эрхтэй багшаар
хуулийн
бүрэн хангагдсан.

0

5

0

10

0

5

0

5

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
25 4.1.13,
13.1.6,
БСШУ-ны
сайдын 405 дугаар тушаалын
3.11
Сургуулийн
26 боловсролын
8.8
Сургуулийн
27 боловсролын
8.9

тухай

тухай

Цэцэрлэгт бага насны хүүхдийг
хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх чиглэлээр 3
кредит цагаас доошгүй хугацааны
сургалтад хамрагдсан туслах багш
ажилладаг.

өмнөх Цэцэрлэг нь эрхлэгч, арга зүйч, багш,
хуулийн туслах багш, эмч, тогооч болон
үйлчилгээний ажилтантай.
өмнөх
Цэцэрлэгийн нэг бүлэгт багш, туслах
хуулийн
багш ажилладаг.

Хуудас 3

0

0

Боловсролын тухай хуулийн
44.2.1, 44.2.4, 44.2.5, 44.2.7,
28 44.3, 44.4, Сургуулийн өмнөх
боловсролын тухай хуулийн
12.8.1
Боловсролын тухай хуулийн
44.2.3,
Сургуулийн
өмнөх
29
боловсролын тухай хуулийн
12.8.3

Багш ёс зүйн хэм хэмжээгээ сахиж
мөрддөг.

0

10

Багш бие даан эсхүл мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж,
заах арга, ур чадвараа дээшлүүлсэн.

0

5

0

30

0

5

0

5

0

5

Цэцэрлэгт хүүхэд элсүүлэхэд эцэг эх,
БСШУ-ны сайдын 2008 оны
асран хамгаалагчаас хандив, хууль
56/64 дүгээр тушаал
бус төлбөр хураамж авдаггүй.

0

5

Удирдлагын
үйл
ажиллагаа,
Сургуулийн
өмнөх боловсролын үйлчилгээний талаар
34 боловсролын тухай хуулийн хамт олон, эцэг эхээс авсан санал
11.2.1, 11.2.11, 14.1.4, 14.1.5
асуулгын дүнгээр сэтгэл ханамж 75аас дээш хувьтай.

0

10

VI. ДОТООД ХЯНАЛТ

0

20

0

5

0

10

0

5

0

245

V. ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО
Сургуулийн
30 боловсролын тухай
14.1.6
Сургуулийн
31 боловсролын тухай
14.1.3, 14.1.4,14.1.5

өмнөх Цэцэрлэгийн бодлого, төлөвлөлт,
хуулийн шийдвэрт эцэг, эхийн саналыг
тусгадаг.
өмнөх Цэцэрлэгийн
үйл
ажиллагааны
хуулийн талаарх мэдээллийг чөлөөтэй авах,
хяналт тавих нөхцөл бүрдсэн.
Хууль бус төлбөр, хураамж авахгүй
Боловсролын тухай хуулийн
байх заалтыг цэцэрлэгийн хэмжээнд
32 40.7, БСШУ-ны сайдын 2012
мөрдөж байгаа эрх зүйн баримт
оны А/92 дугаар тушаал
бичигт тусгасан.
33

Дотоод хяналт шалгалтын тайлан, үр
дүнг хамт олонд тайлагнадаг.
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн
зөрчил
дутагдлыг
арилгахад
чиглэсэн
арга
хэмжээ
авч
хэрэгжүүлдэг.
Хяналт шалгалт хийх эрх бүхий
байгууллага, албан тушаалтнаас
Төрийн хяналт шалгалтын
хяналт шалгалтын явцад илэрсэн
тухай хуулийн 13.2, Монгол
37
зөрчил,
дутагдлыг
арилгах,
Улсын Засгийн газрын 311
холбогдох арга хэмжээ авах талаар
дүгээр тогтоол
тавьсан
шаардлагыг
биелүүлж,
ажилласан.
35

Төрийн хяналт шалгалтын
тухай хуулийн 7.2, Монгол
Улсын Засгийн газрын 311
36
дүгээр тогтоол

НИЙТ ОНОО

0

0

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

албан Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
нэр
ахуйн нэгж, байгууллагын
эрх
бүхий
албан
тушаалтан

Хуудас 4

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Хуудас 5

