
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               мөрдөлтийн 

хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1.

Хүүхдийн амралт, зуслангийн үйл

ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Монгол

улсад бүртгэлтэй, хүүхдийн зуслан

ажиллуулах зөвшөөрөлтэй.

0 10

2.

Үйлчилгээний журам, багш, ажилтны ѐс зүйн

дүрэм, хүүхэд хамгааллын бодлого

боловсруулж, мөрддөг.

0 5

3.

Зуслан өөрийн онцлог, үйл ажиллагааны

чиглэлд тохирсон Хөгжлийн хөтөлбөр

боловсруулж,  мөрддөг.

0 5

4.

Зуслангийн үйл ажиллагааны чиглэл,

онцлогт тохирсон хүүхэд хөгжүүлэх

хөгжлийн жишиг хөтөлбөр боловсруулж,

мөрддөг.

0 5

5.

Хүүхдийн зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөр нь

хүүхдийн давуу чанарт суурилсан Хүүхдийн

хөгжлийн жишиг хөтөлбөртэй нийцсэн.

0 5

6.

Хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйг

хүүхдийн санал, судалгаан дээр үндэслэн

жил бүр шинэчлэн боловсруулдаг.

0 5

0 45

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт

Хүүхдийн 

зуслангийн үйл 

ажиллагаа. 

Ерөнхий 

шаардлага  

MNS5633:2019 

стандартын 6.1.7, 

6.1.8, 10.1, 

10.1.1, 10.1.4 

II.ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

I. ЗУСЛАНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№6.10 ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал



7.

Хүүхэд бүр тэгш оролцох, хөгжих

боломжтой, хүрэлцэхүйц байдлаар

бэлтгэсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн,

нөөцтэй.

0 10

8.

Хүүхдийн зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрийг

төрөлжсөн болон холимог хэлбэрээр,

танхимд болон байгаль түшиглэн зохион

байгуулдаг.

0 5

9. Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэлбэр чиглэл 10.6.2

дахь заалтад нийцсэн.
0 10

10.

Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

хүүхдийн насны онцлогт тохирсон спорт

тоглоомын, техникийн, аялалын, гадаад

орчны болон танин мэдэхүйн

сургалтын хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсгээр

хангагдсан.

0 10

11.

Хөгжлийн урлаг, спорт, байгаль түшиглэсэн

хөтөлбөрийн хэрэглэгдхүүн, хэрэгсэл нь

хүүхдэд эрсдэл учруулахаас байнга

сэргийлж, зохих журмын дагуу хадгалж,

тэмдэглэл хөтөлдөг.

0 10

0 35

12.

Хүүхдийн зусланг хүүхдийн, боловсролын

байгууллагад сүүлийн 3-аас доошгүй жил

ажилласан, бакалавр болон түүнээс дээш

зэрэгтэй, удирдан зохион байгуулах ур

чадвартай удирдлагын баг удирддаг.

0 10

13.

Тухайн байгууллагын удирдлага болон

ажилтнуудын 90-ээс доошгүй хувь нь

Монгол улсын иргэн ажилладаг.

0 5

14.

Бүлгийн багш нь хүүхдийн нас, бие, сэтгэл

зүйн онцлогийн талаар мэдлэгтэй, 21-ээс

доошгүй настай.

0 10

15.

Бүтэц, орон тоондоо багтаан туслах багш

ажиллуулахдаа Хөдөлмөрийн гэрээнд эрх,

үүрэг, хариуцлагыг тодорхой тусгасан.

0 10

0 65

16.

Зуслангийн бүс, барилга хооронд шөнийн

гэрэлтүүлэгтэй, эргүүл тогтмол

ажиллуулдаг, камержуулсан.

0 10

17.
Амрагч хүүхдийн мэдээллийн архив хоѐр

жилийн хугацаанд хадгалагддаг.
0 5

18.

Хүүхдийн унтлагын өрөөнд зурагт, Wi-Fi

тоног төхөөрөмжгүй, хүүхдийн гар утас,

интернет хэрэглээнд хяналт, хязгаарлалт

хийсэн.

0 5

19.
Интернетийг тусгай танхимд 1 хүртэл цаг

асааж цацдаг байхаар тохиргоо хийсэн.
0 5

 Хүүхдийн 

зуслангийн үйл 

ажиллагаа. 

Ерөнхий 

шаардлага  

MNS5633:2019 

стандартын10.4.6

, 10.5, 10.6.2, 

10.8.1, 10.8.3

Хүүхдийн 

зуслангийн үйл 

ажиллагаа. 

Ерөнхий 

шаардлага  

MNS5633:2019 

стандартын 6.1.4, 

6.1.5, 6.2.11, 

6.2.12 

IV. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хүүхдийн 

зуслангийн үйл 

ажиллагаа. 

Ерөнхий 

шаардлага  

MNS5633:2019 

стандартын 11.4-

11.8, 11.15, 

11.21, 12 дугаар 

зүйл

III. ХҮНИЙ НӨӨЦ



20.

Хүүхдийн амралт, үйл ажиллагааны үед

хүүхдийн ар гэрээс яаралтай ярих

шаардлага гарсан тохиолдолд дуудлагыг

хүлээн авах утас ажиллуулдаг.

0 5

21.

Хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нь

хурц ирмэггүй, цахилгааны унтраалга,

залгуурууд нь аюулгүй байдлыг хангасан.

0 10

22.

Аврах хаалга, шатны хонгилд элдэв зүйл

хурааж хадгалахыг хориглож, зам гарцыг

байнга чөлөөтэй байх нөхцөл бүрдүүлсэн.

0 10

23.

Харьяа цагдаагийн байгууллагатай хамтран,

гамшиг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

төлөвлөгөө гарган, гэрээ байгуулж

ажилладаг.

0 5

24.

Хүүхдийн зуслангийн хүүхэд хамгааллын

баримт бичигт энэхүү стандартын 12 дахь

заалт "Хүүхдийн зусланд хориглох 15

үйлдэл"-ийг тусгаж, хяналт тавьдаг. 

0 10

0 15

25.

Дотоод хяналтын ажилтантай эсвэл

ажилтанг томилон албан тушаалын

тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж, ажиллах 

журам, төлөвлөгөө гаргасан.

0 5

26.

Дотоод хяналт шалгалтын дүн, авсан арга

хэмжээний талаар 1-ээс доошгүй удаа

удирдлагын багаар хэлэлцүүлэн, хамт

олонд тайлагнадаг. 

0 5

27.

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж,

зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй

байх талаар  арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.

0 5

0 195

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

V. ДОТООД ХЯНАЛТ

Монгол Улсын 

Засгийн газрын 

2011 оны 311 

дүгээр тогтоолын 

3.5, 3.7.3

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл,

албан тушаалын нэр

Хүүхдийн 

зуслангийн үйл 

ажиллагаа. 

Ерөнхий 

шаардлага  

MNS5633:2019 

стандартын 11.4-

11.8, 11.15, 

11.21, 12 дугаар 

зүйл




