
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Аж ахуйн үйл ажиллагааны 

тусгай зөвшөөрлийн тухай 

хуулийн 16.2.4, 

Боловсролын тухай хуулийн 

22, 23 дугаар зүйлийн 

холбогдох заалтууд

Сургалтын ажил эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй, нөхцөл шаардлагын  

заалт, хаягийн өөрчлөлтийг 

бүртгэлд оруулсан, хугацаа 

хүчинтэй.

0 10

2

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

10.1

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь сургуулийн

өмнөх боловсролын чиглэлээр

мэргэжил эзэмшсэн. 

0 5

Авсан 

оноо

№6.1.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ 

ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

I. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хуудас 1
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"Боловсрол-2030" Инчоны

тунхаглал, ЗГ-ын мөрийн

хөтөлбөр, Боловсролын

тухай хуулийн 38.3,

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

11.2.2, БСШУ-ны сайдын

2007 оны 351-р тушаалын 5

дугаар хавсралт 

Цэцэрлэг нь "Тогтвортой хөгжлийн

зорилго-4", Засгийн газрын болон

аймаг, нийслэлийн Засаг даргын

хөтөлбөртэй уялдсан стратеги

төлөвлөгөө боловсруулж, жилийн

үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд

тусган хэрэгжилтийг хангуулсан.

0 10

4

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

7.1.1,7.1. 2, 8.4, 9.8,11.2.8,

БСШУ-ны сайдын 2012 оны

А/131 тоот журам

/Хувилбарт сургалт/

Хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт

хамрагдаагүй хүүхдүүдийн судалгаа

гаргаж, үндсэн болон хувилбарт

сургалтад заавал хамруулдаг, энэ

чиглэлээр хийгдэх ажлыг төлөвлөж,

зохион байгуулдаг.

0 5

5

Багшийн хөгжлийг дэмжих

тухай хуулийн 5.2, 7,3

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

11.2.7, МУЗГ-ын 2013 оны

А/293 дугаар тогтоолын 2

дугаар хавсралт

Багшаа хөгжүүлэх, хөтөлбөр,

төлөвлөгөөтэй, ажилтны

хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлж,

урамшуулан, дэмжлэг үзүүлж,

хариуцлага тооцдог.

0 5

6

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

9.6, 9.9, БСШУ-ны сайдын

/А/118 дугаар тушаал"Дүрэм

шинэчлэн батлах тухай

дүрэм"-ийн  2,6

Цэцэрлэгийн нэг багшид ногдох

хүүхдийн тоо сургалтын хэвийн үйл

ажиллагаа явуулах норм,

нормативыг хангасан. 

0 5

7

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

10.3, БСШУ-ны сайдын 2007

оны 351-р тушаалын 6

дугаар хавсралт 

Цэцэрлэг нь ЗАН-ийн журамтай арга

зүйч сургалтын хөтөлбөр

боловсруулах ажлыг удирдан

чиглүүлж, багшид мэргэжил арга

зүйн зөвлөгөө өгдөг. 

0 5

8
Боловсролын тухай хуулийн

35.4.3, 35.4.4, 35.4.11 

Цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулсан

тушаал, ажлын төлөвлөлттэй,

зөвлөл нь сургалтын чанар, хүүхэд

хөгжүүлэх, дадал хэвшил олгох

ажлыг  хэлэлцэж, үнэлэлт өгдөг.

0 5

9

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

11.2.9

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь хүүхэд,

багш, ажилтны сургалтын орчин

дахь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг

хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

0 5

Хуудас 2
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Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

11.2.5 

Өдөр тутмын болон статистик мэдээ

тайланг хууль тогтоомжийн дагуу цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,

холбогдох газруудад хүргүүлдэг.

0 5

155 0 0

11

Сургуулийн өмнөх 

боловсролын байгууллагын 

сургалтын орчин.Ерөнхий 

шаардлага MNS6558:2015  

стандартын 5.2.3

Цэцэрлэгийн зориулалтын байртай. 0 10

12

Орон сууцны нэгдүгээр давхарт

байрладаг бол оршин суугчдын

хаалганаас тусдаа хаалгатай.

0 10

13

Барилга байгууламж нь сургалтын

хэвийн үйл ажиллагаа явуулах

нөхцөл, боломжоор хангаж, орох,

гарах, хаалганы шат довжоог

хальтиргаанаас хамгаалсан, мөн

хаалганы гадна орчинд цардсан

талбайтай.

0 5

14

Цэцэрлэг нь эзэмшил газартай.

гэрчилгээ, кадастарын зургаар

баталгаажсан, замын тэмдэг

тэмдэглэгээтэй. 

0 10

15

Барилга байгууламж, эзэмшил газар

нь стандартын шаардлага хангасан

хашаатай, түүнийг зориулалтын

дагуу ашигладаг.

0 5

16

Цэцэрлэг нь эрүүл, аюулгүй,

хамгаалагдсан, ээлтэй орчин

бүрдүүлсэн. Цэцэрлэгийн гадна,

дотор талд шаардлага хангасан

гэрэлтүүлэг,  камертай.

0 10

17

Цэцэрлэг нь аюулгүй байдлын

дохиоллын систем, галын дүгнэлт,

аянга зайлуулагчтай.

0 10

Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 5.2.4, 5.2.8,

5.2.10, 5.2.9, 5.3.4, 5.3.7,

5.3.8, 6.2.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6,

8.7, 9.2,10.1, БСШУ-ны

сайдын 68-р тушаалын 2.1,

2.2.2, 2.2.5, 3.4, 5, 7,

7.2,7.3,7.4, 8.1,8.4, 8.6,8.7, 8,

9, 11

II. СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Боловсролын тухай хуулийн

42.1, 42.4, Сургуулийн

өмнөх боловсролын тухай

хуулийн 8.7, сургуулийн

өмнөх боловсролын

байгууллагын сургалтын

орчин.Ерөнхий шаардлага

MNS6558:2015 стандартын

5.2.2, 5.2.3

Боловсролын тухай хуулийн

42.5, 42.6, Сургуулийн

өмнөх боловсролын

байгууллагын сургалтын

орчин.Ерөнхий шаардлага

MNS6558:2015 стандартын

5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, СӨБ-ын

гадна орчин 1.6

Хуудас 3
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Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 5.1.3, 5.1.4,

5.1.6, Хүүхдийн тоглоомын

талбай, Ерөнхий шаардлага

MNS 6751: 2019, БСШУ-ны

сайдын 68-р тушаалын 2.1.2

Гадна тоглоом, биеийн тамир,

туршилтын талбайд тавигдах

шаардлага хангасан талбайтай

тогтмол ашигладаг. 

/Стандартын C хавсралт

"Ашиглалтыг шалгах хуудас"

хэрэглэх/

0 20

19

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

6.1, Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 6.1.1, 6.1.2,

6.2.1, 6.4.1, 6.4.2

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, техник

хэрэгсэл, ном бичгийн хэрэгсэлээр

хангагдсан.

0 5

20

Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 5.3.7

Цэцэрлэгийн болон анги танхимын

тавилга хэрэгслийг хөдөлгөөнгүй,

тогтвортой байрлуулж, хүүхэд

бэртэж, гэмтэхээс урьдчилан

сэргийлсэн.

0 5

21

Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 5.3.8

Хүүхдийн бие эрхтэнд гэмтэл

учруулах хурц үзүүр, ирмэгтэй болон

шил төмрөөр хийсэн тавилга, тоног

төхөөрөмж ашигладаггүй.

0 5

22

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

6.1, Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 5.5.1, 5.5.2,

5.5.3, БСШУ-ны сайдын 327,

2019 оны А/494 дүгээр

тушаал

Хөгжмийн болон биеийн тамирын

заал, танхим нь хүүхдийн нас

биеийн онцлогт тохирсон, техник

хэрэгсэл тоног төхөөрөмж, хөгжмийн

зэмсэг бусад хэрэгслэлээр

хангагдсан.

0 10

Хуудас 4
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Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

6.1, Сургуулийн өмнөх

боловсролын байгууллагын

сургалтын орчин.Ерөнхий

шаардлага MNS6558:2015

стандартын 6.3.1, MNS

ISO8124-4:2010 "Тоглоомын

аюулгүй байдал" стандарт,

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Ерөнхий шаардлага MNS

6751:2019, 

Хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт

тохирсон тоглоомоор хангагдсан,

насны онцлогт тохирсон.             

0 10

24

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Ерөнхий шаардлага MNS

6751:2019, 7.10

Асран хамгаалагчийн харуул

хамгаалалтын цэгээс 10 метрийн

радиуст байрлах ба тоглоомын

талбайг камержуулсан.

0 10

25

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Ерөнхий шаардлага MNS

6751:2019, 8.4

Хүүхдийн тоглоомын талбайн

гадаргуу нь хүүхэд тээгэлдэх

бүдрэхээргүй тэгш, цэвэрлэхэд

хялбар, хур тунадас тогтохооргүй,

хурц ирмэггүй, гогцоогүй.

0 10

26

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Ерөнхий шаардлага MNS

6751:2019, 9.3

Хүүхдээ насны онцлогт тохирсон

тоглоомон дээр тоглуулах, тоглож

байх үед тасралтгүй хяналт тавьдаг.

/Энэ нь балчир насны хүүхдэд илүү

хамаарна/

0 10

27

Хүүхдийн тоглоомын талбай

Ерөнхий шаардлага MNS

6751:2019, В хавсралт

Тоглоомын талбайн В хавсралт,

таних тэмдэгийн шаардлага

хангадаг.

0 10

0 50 0 0

28

Боловсролын тухай

хуулийн 11.4, Сургуулийн

өмнөх боловсролын талаар

баримтлах бодлого 4.1,

Сургуулийн өмнөх

боловсролын сургалтын

хөтөлбөр 4.2. 

СӨБ-ын талаар баримтлах бодлого  

СӨБ-ын  хөтөлбөрийн агуулгад 

нийцсэн сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулж мөрддөг.

0 10

III. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хуудас 5
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Хүүхдэд  өдөр тутмын үйл 

ажиллагааны явцад онцлог 

өөрчлөлт, ахиц гарсан  талаар  

ажиглалт хийж баримтжуулан, 

"Хувийн хавтас" нээж, тэмдэглэл 

хөтөлж,  эцэг эхэд  танилцуулдаг.

0 10

31

Хүүхдийн хөгжлийн чадамжийн 

түвшинг насны ангилалаар гаргаж,   

хүүхдийг өөртэй нь харьцуулж 

үнэлгээ хийж, ахицийг тооцдог.

0 10

32

Цэцэрлэг нь хүүхдүүдийн хөгжлийн

чадамжийн түвшингээр насны

ангилалын дундажийг тооцож,

улсын дундажтай харьцуулан үйл

ажиллагаандаа үнэлгээ хийж

ажилласан. 

0 10

0 40 0 0

33

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

12.1

Цэцэрлэг нь мэргэжлийн багшаар

бүрэн хангагдсан.
0 10

34

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

4.1.13, 13.1.6, БСШУ-ны

сайдын 2019 оны А/118

дугаар тушаалын, 4.2

Цэцэрлэгт бага насны хүүхдийг

хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх чиглэлээр 3

кредит цагаас доошгүй хугацааны

сургалтад хамрагдсан туслах багш

ажилладаг.

0 10

35

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

8.8

Цэцэрлэг нь эрхлэгч, арга зүйч,

багш, туслах багш, эмч, тогооч

болон үйлчилгээний ажилтантай.

0 5

36

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

8.9

Цэцэрлэгийн нэг бүлэгт багш, туслах

багш ажилладаг.
0 5

37

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

12.8.6 

Сургалтын үйл ажиллагааны эрүүл

ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй

байдлын шаардлагыг хангасан.

0 5

Боловсролын тухай хуулийн

11.4, Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

5 дугаар зүйл, Сургуулийн

өмнөх боловсролын

сургалтын хөтөлбөр батлах

тухай, БСШУС-ны сайдын

2019 оны А/494 дүгээр

тушаал 

IV. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

2 наснаас сургуульд элсэх хүртэлх  

насны хүүхдийн чадварыг "Хүүхдийн 

хөгжлийн үнэлгээний  хуудас"-аар  

жилд 2 удаа үнэлж,  тодорхойлдог.

0 1029

Хуудас 6



38

Багшийн хөгжлийг дэмжих

тухай хуулийн 10.1, 11.2,

Боловсролын тухай хуулийн

44.2.3, Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

12.8.3 

Багш өөрийгөө хөгжүүлэх

төлөвлөгөө, хөтөлбөр гарган

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад

хамрагдаж, заах арга, ур чадвараа

дээшлүүлсэн. 

0 5

0 25 0 0

39

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

14.1.6

Цэцэрлэгийн бодлого, төлөвлөлт,

шийдвэрт эцэг, эхчүүд санал өгөх,

мэдээлэл, зөвлөгөө чөлөөтэй авах,

хяналт тавих нөхцөл бүрдсэн. 

0 5

40

Боловсролын тухай хуулийн

40.7, БСШУ-ны сайдын 2012

оны А/92 дугаар тушаал

Хууль бус төлбөр, хураамж авахгүй

байх заалтыг цэцэрлэгийн хэмжээнд

мөрдөж байгаа эрх зүйн баримт

бичигт тусган хэрэгжүүлсэн. 

0 5

41
БСШУ-ны сайдын 2008 оны

56/64 дүгээр тушаал

Цэцэрлэг нь эцэг эх, асран

хамгаалагч нарыг үйл

ажиллагаандаа татан оролцуулдаг,

тэдгээрт зориулсан сургалт, бусад

арга хэмжээ явуулдаг.  

0 5

42

Сургуулийн өмнөх

боловсролын тухай хуулийн

11.2.1, 11.2.11, 14.1.4, 14.1.5

Удирдлагын үйл ажиллагаа,

боловсролын үйлчилгээний талаар

хамт олон, эцэг эхээс авсан санал

асуулгын дүнгээр сэтгэл ханамж 75-

аас дээш хувьтай.

0 10

0 20 0 0

43

Дотоод хяналтын ажилтантай, эсвэл

ажилтныг томилон албан тушаалын

тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж

оруулан, ажиллах журам,

төлөвлөгөө гаргаж, ажилладаг.

0 5

44

Төлөвлөгөөний дагуу үйл

ажиллагаандаа эрсдэлийн үнэлгээ,

шинжилгээ хийж, зохион

байгуулалтын арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг.

0 10

45

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 13.2, Монгол

Улсын Засгийн газрын 311

дүгээр тогтоол

Дотоод хяналтын тогтолцоог

төлөвшүүлэн дутагдлыг арилгах

арга зүйн зөвлөмж гаргаж, арга

хэмжээ авч үр дүнг хамт олонд

тайлагнадаг

0 5

VI. ДОТООД ХЯНАЛТ

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 7.2, Монгол

Улсын Засгийн газрын 311

дүгээр тогтоол

        V. ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО

Хуудас 7



0 350 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

НИЙТ ОНОО

Хуудас 8


