
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

0 75 0

1 БТХ-ийн 35.4.3, 36.11.5

Сургуулийн зөвлөл, удирдах зөвлөл

сургалтын үйл ажиллагааны тайланг

хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөг.

0 10

2

БТХ-ийн 35.4.2, БДБТХ-ийн

17.1, 20.2.1, 20.2.2, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 1.6,

2.7.БСШУС-ын сайдын

2018 оны А/239 дугаар

тушаал

Сургуулийн дүрэм, журмыг

холбогдох хууль тогтоомжид

нийцүүлэн боловсруулан баталж,

мөрддөг.

0 10

3

БТХ-ийн 45.1, 46.1, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.8   

Сургуулийн бодлого төлөвлөлт,

шийдвэрт эцэг эх,  асран хамгаалагч, 

багш, сурагчдын эрэлт хэрэгцээ,

саналыг тусгасан.  

0 5

4

Багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

боловсруулан баталж, хэрэгжилтэд

хяналт тавьдаг.

0 10
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№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№6.2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

             асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

            нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

     магадлал

I. Удирдлага, зохион байгуулалт:

Багшийн хөгжлийг дэмжих 

тухай хуулийн 5 дугаар 

зүйл, 6.1, БДБТХ-ийн 

20.2.5, 20.2.15,  БСШУС-ын 

сайдын 2018 оны А/239 

дугаар тушаал

Хуудас 1
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Багш хөгжлийн төвтэй, тогтмол үйл

ажиллагаа явуулахад шаардагдах

төсөв санхүүгийн асуудлыг

шийдвэрлэсэн.

0 5

6

Хүүхэд хамгааллын дүрэм баталж,

хэрэгжилтэд хяналт тавьж

ажилладаг.

0 10

7

Хүүхдийн эрх хамгаалал, урьдчилан

сэргийлэх үйл ажиллагаанд

холбогдох зардлыг тухайн

жилийнхээ төсөвт тусгасан.

0 5

8

Сургууль, дотуур байранд багш,

ажилтан ажилд авах шалгуурт

хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, зөрчил,

гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй

талаар тусгасан. 

0 5

9

Сургууль, дотуур байрыг хяналтын

камертай болгон түүнийг ашиглах,

бичлэг хадгалах, хянах дүрэм, журам

баталж, мөрддөг.

0 10

10

Өдөр тутмын болон статистик, мэдээ

тайланг хууль тогтоомжийн дагуу цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,

холбогдох газруудад хүргүүлдэг. 

0 5

0 181 0

0 39 0

11

Сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа

явуулах шаардлага хангасан,

зориулалтын, барилга

байгууламжтай.

0 5

12

Сургуулийн барилгын дээвэр болон

сургууль орчинд харилцаа холбооны

антен, тоног төхөөрөмж байрлаагүй.

0 5

13

Сургуулийн барилга нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд зорчих нөхцөл,  

MNS6055:2009 стандартын 

шаардлагыг хангасан.

0 5

14

Сургалтад зориулсан стандартын

шаардлага хангасан эзэмшил

газартай. 

0 10

БТХ-ийн 42.1, 42.5, 42.6, 

БДБТХ-ийн 20.2.9, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

орчны аюулгүй байдал. 

Ерөнхий шаардлага 

MNS6782:2019 стандартын 

5.2.5, 5.2.6

II. Сургалтын орчин:

II.I Хичээлийн байр, эдэлбэр газар

Багшийн хөгжлийг дэмжих 

тухай хуулийн 5 дугаар 

зүйл, 6.1, БДБТХ-ийн 

20.2.5, 20.2.15,  БСШУС-ын 

сайдын 2018 оны А/239 

дугаар тушаал

БТХ-ийн 42.6, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 6.3, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

орчны аюулгүй байдал. 

Ерөнхий шаардлага 

MNS6782:2019 стандартын 

5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 

5.1.8, 5.4.1 
Хуудас 2
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Эзэмшил газар дахь сургалт-

туршилтын талбай нь нийт талбайн

25 хувиас багагүй хувийг эзэлдэг.

0 5

16
Эдэлбэр газрыг зориулалтын дагуу

ашигладаг.
0 2

17

Хичээлийн байр, анги танхим, дотуур

байрны өрөө тасалгааг зориулалтын

дагуу ашигладаг.

0 2

18

Ерөнхий боловсролын

сургуулийн орчны аюулгүй

байдал. Ерөнхий

шаардлага MNS6782:2019

стандартын 6.14.1, 6.14.3,

6.14.4

Стандартын шаардлага хангасан

урлаг соѐлын  танхимтай. 
0 5

0 42 0

19

Кабинет, лаборатори байгуулах,

үргэлжлүүлэх, түдгэлзүүлэх, татан

буулгах шийдвэрийг нийт багшийн

90-ээс дээш хувь оролцож, тэдний

80-аас дээш хувь  дэмжсэн.

0 5

20

Химийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинет-лабораторид

сургалт явуулдаг.

0 3

21

Физикийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинет-лабораторид

сургалт явуулдаг.  

0 3

22

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлыг шаардлага хангасан

дадлагын газарт явуулдаг.

0 3

23
Мэдээлэл зүйн хичээлд шаардлага

хангасан  кабинет ашигладаг.
0 3

24
Биологийн хичээлд шаардлага

хангасан  кабинет ашигладаг.
0 3

25

Хөгжмийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинетад сургалт

явуулдаг.

0 3

26

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалт явуулах шаардлага хангасан

кабинет, лаборатори, дадлагын

газартай.

0 3

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн 

20.2.4, 20.2.6, 20.2.9, 

БСШУ-ны сайдын 2010 

оны 471 дүгээр тушаалын 

хавсралтын 2.11, 3.13, 6.2, 

6.3, 2018 оны А/453 дүгээр 

тушаал       

БТХ-ийн 42.5, 42.8, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 6.3, 7.1.1,

БСШУ-ны сайдын 2008

оны 98 дугаар тушаалын 2,

3

II.II Кабинет, лаборатори, дадлагын газар, талбай

БТХ-ийн 42.6, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 6.3, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

орчны аюулгүй байдал. 

Ерөнхий шаардлага 

MNS6782:2019 стандартын 

5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 

5.1.8, 5.4.1 

Хуудас 3
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Кабинет, лабораторийн үйл

ажиллагаа шаардлага хангаж байгаа

эсэхэд ажлын хэсэг үнэлгээ хийсэн. 

0 5

28

Шаардлага хангасан биеийн

тамирын талбайг сургалтын үйл

ажиллагаанд ашигладаг.

0 3

29

Биеийн тамирын хичээлийг

зориулалтын зааланд зохион

байгуулдаг.

0 3

30
Биеийн тамирын хичээлд анги бүлэг

давхар хичээллэдэггүй.
0 2

31

Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл

ажиллагаа явуулах анги танхим,

заал, талбай хүрэлцээтэй.

0 3

0 35 0

32

Химийн лаборатори туршилтын

ширээ сандал, багаж хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж, урвалж бодис дадлага

хийх шаардлага хангасан,

хүрэлцээтэй, сургалтад ашигладаг. 

0 2

33

Физикийн лаборатори туршилтын

ширээ сандал, багаж хэрэгсэл,

тоног төхөөрөмж, бодис дадлага

хийх шаардлага хангасан,

хүрэлцээтэй, сургалтад ашигладаг.  

0 2

34

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлын багаж хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж, хэрэглэл материал

шаардлага хангасан, сургалтад

ашигладаг.

0 2

35

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлын багаж хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмжийн аюулгүй, ажиллагаа

хангагдсан.

0 2

36

Техникийн паспорт, аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгааг суурь

машин, тоног төхөөрөмжийн дэргэд

байршуулсан.

0 2

37

Гадаад хэлний хичээл явуулах

техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,

сургалтын хэрэглэгдэхүүн

хүрэлцээтэй, сургалтад ашигладаг.

0 2

38

Дэлгэц, проектор ашиглах

тохиолдолд тэдгээрийг суурилуулсан

газраар баталгаа гаргуулах эсхүл

тэмдэглэгээ хийлгэсэн.

0 2

II.III Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн 

20.2.4, 20.2.6, 20.2.9, 

БСШУ-ны сайдын 2010 

оны 471 дүгээр тушаалын 

хавсралтын 2.11, 3.13, 6.2, 

6.3, 2018 оны А/453 дүгээр 

тушаал       

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн 

20.2.4, 20.2.6, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 3.13, 2018 оны 

А/453, А/181 дүгээр 

тушаалууд, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

орчны аюулгүй байдал. 

Ерөнхий шаардлага 

MNS6782:2019 стандартын 

5.3.1, 5.3.2, 5.4.2,  6.10.2,  

6.13.2, 6.13.6-8, 6.11.10, 

6.11.11,  дахь  заалтууд      
Хуудас 4
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Биологийн хичээлийн туршилт

явуулах стандартын шаардлага

хангасан ногоон байгууламж бүхий

гадна туршилтын талбайг сургалтад

ашигладаг.

0 2

40

Эрүүл мэндийн хичээлд үзүүлэн

таниулах материал, цахим хичээл,

сургалтын тоног төхөөрөмж, техник

хэрэгсэл хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг

0 2

41

Хөгжмийн хичээлийн хөгжмийн

зэмсэг, техник хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг.

0 2

42

Биеийн тамирын талбайн хашаа,

хэрэглэлийг MNS 5538:2005

стандартын дагуу бүрэн бүтэн, бат

бэх, хөдөлгөөнгүй суурилуулан,

аюулгүйн шаардлага хангасан.

0 5

43

Сагсан бөмбөгийн самбар, гар

бөмбөг, хөл бөмбөгийн шон

хөдөлгөөнгүй бэхлэгдсэн, ирмэг нь

хамгаалалттай, стандартын

шаардлага хангасан.

0 5

44

Биеийн тамирын заалны

гэрэлтүүлгийн хэрэгсэлийг доргилт

үүсэхэд хагарахгүй, унахгүй байхаар

бат бөх бэхлэгдсэн.

0 2

45

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн

8.1, 20.2.4, 20.2.6, БСШУ-

ны сайдын 2002 оны 333

дугаар тушаалын

хавсралтын 2.1, 2.4, 2.5

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалтад аймаг, нийслэлийн

Боловсрол, соѐлын газраар хянуулж,

баталгаажуулсан нэмэлт ном, сурах

бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

ашигладаг.

0 3

0 55 0

46
Номын сангийн үйлчилгээний

стандартад нийцсэн номын сантай.
0 10

47
Уншлагын танхим нь ЕБС-ийн

шаардлагад нийцсэн.
0 10

48

Номын сангаар бага, дунд

боловсролын агуулгын хүрээнд

нийцсэн ном хүрэлцээтэй, сурах

бичиг бага ангид 100 хувь, дунд,

ахлах ангид 40 хувь үнэ төлбөргүй

хангагдсан.

0 10

БТХ-ийн 42.1, БСШУ-ын 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 6.2, Номын 

сангийн орчин нөхцөлд үйл 

ажиллагаанд тавих 

шаардлага (MNS 

5742:2007) стандарт, 

БСШУ-ны сайдын 2008 

оны 30 дугаар тушаалын  2-

р хавсралт, БСШУС-ын 

сайдын 2019 оны   А/302 

дугаар тушаал

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн 

20.2.4, 20.2.6, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 3.13, 2018 оны 

А/453, А/181 дүгээр 

тушаалууд, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

орчны аюулгүй байдал. 

Ерөнхий шаардлага 

MNS6782:2019 стандартын 

5.3.1, 5.3.2, 5.4.2,  6.10.2,  

6.13.2, 6.13.6-8, 6.11.10, 

6.11.11,  дахь  заалтууд      

II.IV Номын сан

Хуудас 5



49

 Дунд, ахлах ангийн суралцагчдын 

60 хувь  төлбөртэй ашиглуулах сурах 

бичгээр бүрэн хангагдсан. 

0 10

50

Сурах бичиг төлбөртэй ашиглуулах

үйлчилгээний журмыг багш,

суралцагч, эцэг эх, асран

хамгаалагчдад танилцуулж, гэрээнд

тусгасан.

0 5

51

БДБТХ-ийн 18.1, БСШУ-ны

сайдын 2008 оны 30 дугаар

тушаалын хавсралтын 4.1.1

Номын санч хүүхэд бүрийг бие дааж

ном унших, сонирхох арга зүйг

эзэмшүүлэх, мэтгэлцээн, ярилцлага,

хэлэлцүүлэг зэрэг хөгжүүлэх үйл

ажиллагааг жилд 4-өөс доошгүй

удаа зохион байгуулж, үр дүнг

тооцсон.

0 10

0 10 0

52
Бүлэг дүүргэлт бага ангид 35-аас

ихгүй.
0 5

53
Бүлэг дүүргэлт дунд, ахлах ангид 35-

аас ихгүй.
0 5

0 55 0

54
Сургуулийн захирал боловсролын

чиглэлээр мэргэшсэн.
0 5

55
Сургалтын менежер багш

мэргэжилтэй.
0 5

56
Сургууль мэргэжлийн багшаар бүрэн

хангагдсан. 
0 5

57
Эрүүл мэндийн хичээлийг

мэргэжлийн  багш заадаг. 
0 5

58
Иргэний боловсрол хичээлийг

нийгмийн ухааны багш заадаг.
0 5

59

Багш хөгжлийн тухай 

хуулийн 16.2,  Бага, дунд 

боловсролын тухай 

хуулийн 21.3 дахь заалт

Багш бус мэргэжлийн хүн заах арга

зүйн сургалтад хамрагдаж, багшлах

эрх авсан. 

0 5

60
БСШУ-ны сайдын 2010

оны 353 дугаар тушаал

Нийт багш нарын 90-ээс доошгүй

хувийг үндсэн багш эзэлдэг.
0 5

БДБТХ-ийн 12.6, 20.2.3, 

21.1, БСШУС-ын сайдын 

2019 оны А/491 дүгээр 

тушаал 

II.V Бүлэг дүүргэлт

III. Хүний нөөц

БСШУ-ны сайд, НХХ-ийн

сайд, Сангийн сайдын

хамтарсан 2007 оны

307/91/237 дугаар

тушаалын хавсралтын 4,

БСШУ-ны сайдын 2010

оны 471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.10            

БТХ-ийн 42.1, БСШУ-ын 

сайдын 2010 оны 471 

дүгээр тушаалын 

хавсралтын 6.2, Номын 

сангийн орчин нөхцөлд үйл 

ажиллагаанд тавих 

шаардлага (MNS 

5742:2007) стандарт, 

БСШУ-ны сайдын 2008 

оны 30 дугаар тушаалын  2-

р хавсралт, БСШУС-ын 

сайдын 2019 оны   А/302 

дугаар тушаал

Хуудас 6
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БДБТХ-ийн 20.2.3, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.5, НХХ-ын

сайд, БСШУ-ны сайдын

хамтарсан 2009 оны

172/592 тушаал

Мэргэжлийн нийгмийн ажилтантай. 0 5

62

БДБТХ-ийн 20.2.3, БСШУ-

ны сайдын 2008 оны 30

дугаар тушаалын

хавсралтын 2.8

Мэргэжлийн номын санчтай. 0 5

63

БСШУ-ны сайдын 2002

оны 333 дугаар тушаалын

хавсралтын 2.1, 2.1.2

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалтыг өндөр ур чадвартай,

дадлага туршлагатай, мэргэжлийн

зэрэгтэй багш удирдан явуулдаг. 

0 5

64
Багшийн хөгжлийг дэмжих

тухай хуулийн 8.4.

44-өөс дээш хүүхэдтэй 1-2 дугаар

ангид туслах багш ажилладаг.
0 5

0 143 0

65
Сургалт эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл

Сургалт эрхлэх нөхцөл шаардлагад

заасан чиглэлээр сургалт явуулдаг.
0 10

66
Боловсролын тухай

хуулийн 22.3.

Боловсролын сургалтын байгууллага

үүсгэн байгуулах гэрээ, дүрэмд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, оршин

байгаа газраа өөрчилсөн талаар

улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн.

0 10

67 БДБТХ-ийн 7.3, 14.6

Төрөлжсөн, гүнзгийрүүлсэн, олон

улсын сургалтын хөтөлбөрийн

сургалтыг Боловсролын асуудал

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаар батлуулсан сургалтын

төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр зохион

байгуулдаг.

0 5

68

БСШУ-ны сайдын 2002

оны 333 дугаар тушаалын

хавсралтын 2.1, 3.6, 3.7,

2002 оны 23 дугаар

тушаалын хавсралтын 1.2

Сургуулийн зөвлөлийн гаргасан

шийдвэрийн дагуу төрөлжсөн болон

гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион

байгуулдаг.

0 5

69

Бага боловсролын стандартын

хэрэгжилтийн ахиц, сургалтын арга

хэлбэр, үр дүнг тооцдог, стандартын

хэрэгжилтийг сайжруулах ажил

зохион байгуулж, үр дүнд хүрсэн.

0 10

БДБТХ-ийн 20.2.12, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.4.1, 2.9, 3.11,

2007 оны 351 дүгээр

тушаал, БСШУС-ын

сайдын 2018 оны А/425

дугаар тушаал          

IV. Сургалтын үйл ажиллагаа

Хуудас 7



70

Суурь боловсролын стандартын

хэрэгжилтийн ахиц, сургалтын арга

хэлбэр, үр дүнг тооцдог, стандартын

хэрэгжилтийг сайжруулах ажил

зохион байгуулж, үр дүнд хүрсэн.

0 10

71

Бүрэн дунд боловсролын

стандартын хэрэгжилтийн ахиц,

сургалтын арга хэлбэр, үр дүнг

тооцдог, стандартын хэрэгжилтийг

сайжруулах ажил зохион байгуулж,

үр дүнд хүрсэн.

0 10

72

Боловсролын стандартын хэрэгжилт

боловсролын үнэлгээний төвийн

болон хөндлөнгийн байгууллагын

дүнгээр 60 хувиас дээш үнэлэгдсэн.

0 10

73

Стандартын хэрэгжилтийг дүгнэсэн

сургуулийн өөрийн үнэлгээ,

боловсролын үнэлгээний төвийн

болон мэргэжлийн байгууллагын

хөндлөнгийн үнэлгээний зөрүү 20

хувиас бага.

0 10

74
БСШУС-ын сайдын 2018

оны А/181 дүгээр тушаал

Багш аюулгүй амьдрах ухааны

хөтөлбөрийг хичээлийн агуулгатай

уялдуулж, хэрэгжүүлж байгаад

сургалтын менежер хяналт тавьсан. 

0 10

75

БДБТХ-ийн 22.1.4, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 4.1.2, БСШУС-

ын сайдын 2018 оны А/425

дугаар тушаалын 3.18         

Анги удирдсан багш суралцагчийн

төлөвшлийг зохих журмын /6

үзүүлэлт/ дагуу дүгнэж, хувийн

хэрэгт бичилт хийж байгаад хяналт

тавьдаг.

0 5

76

БСШУ-ны сайдын 2010

оны 471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 3.12       

Сургалтын ажлын явцад хийгдэх

лаборатори, дадлага ажлыг

батлагдсан төлөвлөгөө,

хөтөлбөрийн дагуу зохион

байгуулдаг.

0 5

77

БСШУ-ны сайдын 2010

оны 471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.4.1, 3.10,

4.1.2       

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, техник

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг

батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу

хичээлд ашигладаг.

0 5

78

БСШУ-ны сайд, НХХ-ийн

сайд, Сангийн сайдын

хамтарсан 2007 оны

307/91/237 дугаар

тушаалын хавсралтын 11 

Багшийн 7 хоногийн хичээл заах цаг

19-өөс хэтрээгүй.
0 3

БДБТХ-ийн 20.2.12, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.4.1, 2.9, 3.11,

2007 оны 351 дүгээр

тушаал, БСШУС-ын

сайдын 2018 оны А/425

дугаар тушаал          

БДБТХ-ийн 9.1, 9.2, 12.1   

Хуудас 8
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1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа

багш мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн

сургалтад, бусад багш нар орон

нутгийн сургалтад 100 хувь

хамрагдсан.

0 10

80

Багш ажлын байрандаа тасралтгүй

хөгжихөд шаардлагатай техник

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,

сургалтын хэрэглэгдэхүүн,

интернетийн сүлжээ ашиглах

боломж нөхцөлөөр хангагдсан. 

0 5

81

Багш өөрийгөө хөгжүүлэх

төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг

цахим мэдээллийн санд илгээдэг.

0 5

82

Багш зохицуулах цаг”-аар монгол

хэлний багш 18 цагийн давтлага,

дугуйлан хичээллүүлж, суралцагч

эцэг эхэд “Иргэний ѐс зүйн

боловсрол” хичээлээр болон ажил

мэргэжлийн  зөвлөгөө өгсөн.

0 5

83

Багш зохицуулах цаг”-аар нийгэм

судлал, дүрслэх урлаг, зураг зүй,

технологи, эрүүл мэндийн багш тус

бүр 10 цагийн давтлага, дугуйлан

хичээллүүлж, суралцагч эцэг эхэд

“Иргэний ѐс зүйн боловсрол”

хичээлээр болон ажил мэргэжлийн

зөвлөгөө өгсөн.

0 5

84

Багш зохицуулах цаг”-аар бусад

хичээлийн багш нар тус бүр 15

цагийн давтлага, дугуйлан

хичээллүүлж, суралцагч эцэг эхэд

“Иргэний ѐс зүйн боловсрол”

хичээлээр болон ажил мэргэжлийн

зөвлөгөө өгсөн.

0 5

0 49 0

85

БДБТХ-ийн 18.3, 20.2.6,

БСШУ-ны сайдын 2010

оны 471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 3.3, 3.9, 2014

оны А/240 дүгээр

тушаалын хоѐрдугаар

хавсралтын 6.4         

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлыг

үлгэрчилсэн, хөтөлбөр, хуваарийн

дагуу зохион байгуулдаг.

0 5

86

БДБТХ-ийн 20.2.6, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 3.3       

Дугуйлан, секц нь нийт сурагчдад

хүртээмжтэй.
0 5

Боловсролын тухай 

хуулийн 40.8, Багш 

хөгжлийн тухай хуулийн 

10.1, 11.2, БСШУС-ын 

сайдын 2019 оны А/491 

дүгээр тушаал

Y. Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгаалал, оролцоо

Хуудас 9
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Суралцагчдын хоорондын болон

эцэг эх, багш, ажилчдын харилцааны

зөрчил, хүүхдэд тулгарсан

бэрхшээлтэй асуудлыг

шийдвэрлэхэд мэргэжлийн

туслалцаа үзүүлдэг.

0 5

88

Хүүхдийг сурлагын амжилт, нас,

хүйс, хөгжлийн бэрхшээл,

амьдралын нөхцөл байдлаар

ялгаварлан гадуурхагдахаас

хамгаалах орчин бүрдүүлсэн,

асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа

үзүүлдэг.

0 5

89

Хүүхдийг бие махбодь, сэтгэл

санааны шийтгэл, хүчирхийлэл, үл

хайхрах байдалд өртөх, гэмт хэрэгт

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх

ажил зохион байгуулж, үр дүнг нь

тооцдог.

0 5

90

Анги удирдсан багштай хамтарч

суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийн

судалгаа хийж, эмзэг ба эрсдэлт

нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар

мэдээллийн сан бүрдүүлж, үр дүнг

нь тооцдог.

0 5

91

Багш, сурагчид, гэр бүл, дотуур

байрын багш, ажиллагсад, олон

нийтэд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн

эрхийн асуудлаар сургалт,

сурталчилгаа жилд 4-өөс доошгүй

удаа зохион байгуулдаг.  

0 5

92

Хүүхдийг нийгэмшүүлэх, амьдрах

ухааны чадвар эзэмшүүлэх, эмзэг

болон эрсдэлт нөхцөлд байгаа

хүүхдүүдэд дэмжлэг тусламж

үзүүлэх чиглэлээр гэр бүл, олон

нийт, төрийн ба төрийн бус

байгууллагуудтай хамтран ажиллаж,

үр дүнд хүрсэн.

0 5

93

Дотуур байрын багш хүүхэд бүрийг

судалж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл

бүрдүүлсэн.

0 3

94

Дотуур байранд зохиох ажлыг

төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг

тооцох, үйлчилгээтэй холбоотой

асуудлаар хүүхдийн санал авч, үйл

ажиллагаандаа тусгадаг.

0 3

БДБТХ-ийн 20.2.14,

20.2.15, НХХ-ын БСШУ-ны

сайдын хамтарсан 2009

оны 172/592 тушаалын

тавдугаар хавсралтад

заасан чиг үүрэг, БСШУ-ны

сайд, ЭМ-ийн сайдын

хамтарсан 2008 оны 84/43

дугаар тушаал  

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008

оны 84/43 дугаар тушаал 

Хуудас 10
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Дотуур байрны хүүхдүүдийг

сургуулийн биеийн тамирын заал,

номын сангаар үйлчлэх хуваарь

гаргаж, мөрдөж ажилладаг.

0 3

0 45

96

Сургуулийн ойролцоо байдаг авто

зам нь хурд сааруулагчтай, аюулгүйн

тэмдэг, тэмдэглэгээтэй, MNS

6444:2014 стандартыг хангасан.

0

5

97

Сургуулийн гадаад, дотоод орчны

аюулгүй байдлын зураглал гарган

эрсдэлийн үнэлгээг улирал тутам

хийж, эрсдэлээс урьдчилан

сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулж

хэрэгжүүлсэн.

0 5

98

Биеийн тамирын талбайд

хөдөлгөөнт тоглоом, дасгал

хөдөлгөөн хийх тоноглол, гүйлтийн

зам, харайлтын талбайн бүрэн бүтэн

байдалд тогтмол үзлэг хийж, осол

гэмтэл гарахаас урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээ авдаг.

0 5

99

Анги, танхим, хонгилын шүүгээ,

тавилгыг хананд бэхлэн

хөдөлгөөнгүй

байршуулж, ирмэгт хамгаалалт

хийсэн.

0 5

100

Сургуулийн дотоод үйл ажиллагаанд

ашиглах сервер, тоног төхөөрөмж,

цахилгааны щит зориулалтын дагуу

тоноглогдсон өрөөнд байрлуулж

аюулгүй байдлыг хангасан.

0 5

101

Хувцасны өлгүүр нь хүүхдийн

биеийн өндөрт тохирсон, бэхэлгээ

сайтай, хөдөлгөөнгүй, хувцас өлгөх

дэгээ нь хурц үзүүргүй.

0 5

102

Шатны орчинд халтирах, унахаас

сэргийлэх таних тэмдэг, тэмдэглэгээ

хийсэн.

0 5

 Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн орчны аюулгүй 

байдал. Ерөнхий 

шаардлага MNS6782:2019 

стандартын  6.1.10,  

6.1.1,6.4.2, 6.4.3, 6.4.9,   

6.10.1, 6.11.5, 6.8.4-7, 7.1, 

8.1, 8.5, 

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008

оны 84/43 дугаар тушаал 

YI. Сургуулийн орчны аюулгүй байдал

Хуудас 11
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Хүүхэд унаж бэртэхээс сэргийлж

цонхны салхивчны онгойх өнцгийг

хязгаарласан түгжээтэй, хэрэв

цонхны тавцан шалнаас 1 м-ийн

өндөрт байрлах тохиолдолд

хамгаалалтын хаалттай.

0 5

104

Сургуулийн барилга байгууламжийн

аюулгүйн гарц нь ашиглахад бэлэн,

гарах урсгал хөдөлгөөнийг харуулсан 

зураг, схем, аваарын гэрэл, дохио

тэмдэглэгээ гэрэлтдэг, гарц бүрт

байршуулсан.

0 5

0 36 0

105

Дотоод хяналтын ажилтантай эсвэл

ажилтанг томилон албан тушаалын

тодорхойлолтод чиг үүргийг тусгаж,

ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргасан.

0 5

106

Дотоод хяналт шалгалтын дүн,

авсан арга хэмжээний талаар

улиралд 1-ээс доошгүй удаа

сургуулийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн,

хамт олонд тайлагнадаг. 

0 5

107

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлын шалтгаан

нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг

арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх

талаар арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг.

0 5

108

Сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагч

сургуулийн үйл ажиллагааны талаар

мэдээлэл чөлөөтэй авах, сонголт

хийх нөхцөл бүрдүүлсэн.

0 2

109

Сургуулийн үйл ажиллагаанд сурагч,

гэр бүл, олон нийт хяналт тавих

нөхцөл бүрдсэн.

0 2

110

Анги удирдсан багш суралцагчийн

мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн

үнэлгээг II, IV улирлын эцэст эцэг эх

асран хамгаалагчдад танилцуулсан. 

0 3

 Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн орчны аюулгүй 

байдал. Ерөнхий 

шаардлага MNS6782:2019 

стандартын  6.1.10,  

6.1.1,6.4.2, 6.4.3, 6.4.9,   

6.10.1, 6.11.5, 6.8.4-7, 7.1, 

8.1, 8.5, 

YII. Дотоод хяналт, иргэд, олон нийтийн үнэлгээ  

БТХ-ийн 45.1, 46.1, БДБТХ-

ийн 20.2.2, 20.2.11, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.1, 2.8, 2.15,

2.16, БСШУС-ын сайдын

2018 оны А/425 дугаар

тушаалын 3.19 

Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоолын 3.5, 3.7.3

Хуудас 12



111

Хууль бус төлбөр, хураамж авахгүй

байх заалтыг сургуулийн хэмжээнд

мөрддөг эрх зүйн баримт бичигт

тусгасан. 

0 3

112
Элсэгч, суралцагчдаас хандив, хууль

бус төлбөр, хураамж авдаггүй.
0 3

113

Дотуур байранд амьдардаг

хүүхдүүдээс хандив, хууль бус

төлбөр, хураамж авдаггүй.

0 3

114

БШУ-ны сайдын 2013 оны

А/293, А/299 дугаар

тушаалууд, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 5.9

Боловсролын үйлчилгээний талаар  

эцэг эх, багш, суралцагч, олон

нийтийн сэтгэл ханамж 70-аас дээш

хувьтай. 

0 5

0 584 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын 

эрх бүхий албан 

тушаалтан

/ овог, нэр/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тамга/

БТХ-ийн 40.7, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын

хавсралтын 7.1.2, 2012

оны А/92 дугаар тушаалын

1, 2008 оны 98 дугаар

тушаалын 1

Хуудас 13


