
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               мөрдөлтийн 

хувь: 
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магадлалын хувь:             

Ш
а

а
р

д
л

а
га

 

х
а

н
га

с
а

н

Ш
а

а
р

д
л

а
га

 

х
а

н
га

а
гү

й

1 2 3 4 5 6

0 110 0

1.
Дотуур байрын багш нь багш эсвэл нийгмийн

ажилтан мэргэжилтэй.
0 10

2.
Дотуур байрын багш нь 5-аас доошгүй жил

хүүхэдтэй ажилласан туршлагатай. 
0 10

3.
Дотуур байрын 50 хүртэлх хүүхэд тутамд нэг 

багш ногддог. 0 10

4. Туслах багш нь багш  мэргэжилтэй 0 10

5.
Туслах багш дотуур байрын багшийн

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан.
0 10

6.
Дотуур байрын 6-10 настай 30 хүртэл хүүхэд

тутамд нэг туслах багш ногддог.
0 10

7.

Дотуур байрын нийт өрөө, талбайг

оролцуулан 450м2 талбайд нэг үйлчлэгч

ногддог.

0 10

8.
Дотуур байр бүрд 4 ээлжийн жижүүр

ажилладаг. 
0 10

9.

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, зөрчил, гэмт

хэрэгт холбогдож байгаагүй талаар багш

ажилтан ажилд авах шалгуурт  тусгасан.

0 5

10.
Дотуур байрын багш хүүхэд бүрийг судалж,

дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.
0 5

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт 

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 7.1-

7.9

БСШУС-ын 

сайдын 2018 оны 

А/239 дугаар 

тушаалын 3.5.2

I. Хүний нөөц

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№6.9 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН 

ДОТУУР БАЙРНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал



11.

Дотуур байрын багш ажилтантай байгуулах

хөдөлмөрийн гэрээнд хүүхдийн хувийн нууцыг

хадгалах талаар тусгасан. 

0 5

12.

Сургуулийн захирал дотуур байрны багш,

ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж,

улирал тутамд гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлсэн. 0 10

13.

БСШУ-ны сайд, 

ЭМ-ийн сайдын 

хамтарсан 2008 

оны 84/43 дугаар 

тушаал

Дотуур байр, эцэг эх, хүүхдийн үүрэг

хариуцлагыг тусгасан гурван талт гэрээ

байгуулж, дүгнэдэг.

0 5

II.Дотуур байрын орчин, өрөө тасалгаа 0 65

14.
Дотуур байрны эзэмшил газрын 25 хувиас

багагүй хэсэг ногоон байгууламжтай. 0 10

15.
Гадна орчны гэрэлтүүлэг 50 м тутамд, зам

талбай стандартын шаардлага хангасан 0 10

16.
Гадна биеийн тамирын талбай стандартын

шаардлага хангасан 0 10

17.

Дотуур байрын эзэмшил газарт эмнэлэг,

цагдаа, онцгой байдлын тусгай зориулалтын

машин нэвтрэх, ачаа ачих, буулгах

боломжтой.

0 5

18.
Дотуур байрын хашаан дотор болон эзэмшил

газар автомашины зогсоол  хориглосон. 
0 5

19.

Дотуур байранд мөрдөх дотоод журам,

ажилчдын ажлын хуваарь, мэдээллийн

лавлах самбарыг үүдний хэсэгт ил тод,

харагдахуйц газар байрлуулсан.

0 5

20.

Хүүхэд хөгжлийн өрөө хөгжим, зурагт,

буйдан, хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом,

бусад шаардлагатай хэрэгслээр хангагдсан.

0 10

21.

Номын санд хүүхэд хичээл давтах

боломжтой, сурах бичиг, хичээлийн нэмэлт

даалгавар, бусад ном гарын авлагаар

хангагдсан. 0 10

 III.Сурч боловсрох, хөгжүүлэхэд  чиглэсэн үйлчилгээ 0 65

22.

Хүүхэд гэрийн даалгавар хийх, амьдралын

зөв дадал хэвшилд суралцахад туслах

сургалт зохион байгуулдаг. 0 10

23.

Хүүхэд стресс тайлах, сэтгэл хөдлөлөө зөв

удирдах, асуудлыг шийдвэрлэх арга чадварт

суралцах сургалт зохион байгуулдаг.

0 10

24.

Хүүхдийн авьяас чадварт тулгуурлан ажил

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил

сонгох сургалт зохион байгуулдаг.

0 10

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 7,1, 

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 5.1.2-

5.1.6

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын5.2.12

, 5.6.2, 5.7.3

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 6.2.2-

6.2.10



25.

Ёс зүй, зан харилцааны зөв хандлага

төлөвшүүлэх, цахим орчинг зөв зохистой

хэрэглэх чадвар эзэмших сургалт зохион

байгуулдаг. 0 10

26.

Хүүхдэд мэдлэг олгох шаардлагатай

сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь нас, бие,

сэтгэхүй, хөгжлийн онцлогт тохирсон,

хүртээмжтэй, аюулгүй, сонирхол татахуйц

нөхцөл бүрдсэн. 0 10

27.

Хүүхдийн авьяас, сонирхолд тулгуурласан,

оролцоог нь хангасан хамтлаг, клуб

ажилладаг. 0 10

28.

Дотуур байрын өдөр тутмын дэг, хуваарьт

хүүхдийн тоглох, амрах цаг өдөрт 3 цагаас

доошгүй байна. 0 5

IV.Хүүхдийн эрх, хамгааллын үйлчилгээ 0 90

29.

Сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлогод

дотуур байрын бүх ажилтнууд хүлээн

зөвшөөрснөө илэрхийлж, гарын үсэг зурсан.

0 5

30.
Багш, туслах багш хүүхэд төлөвшүүлэхэд

эерэг аргыг хэрэглэдэг.
0 10

31.

Дотуур байрын хүүхдийн эрх хамгаалал,

хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөөтэй, гүйцэтгэлийг

тооцдог.

0 10

32.

Хүүхдийн өөрсдийн оролцоог хангах,

хүүхдийн зөвлөлтэй. Тэдний үйл ажиллагаа,

санал, санаачлагыг дэмждэг.

0 5

33.

Дотуур байрын журамд хүүхэд хүлээн авах,

хүлээлгэн өгөх, чөлөө олгох, шилжүүлэх

зохицуулалтыг тусгасан.

0 5

34.

Дотуур байранд хүүхэд, эцэг эхээс санал,

гомдол хүлээн авах нөхцөл бүрдүүлж,

гомдлын дагуу арга хэмжээ авч, эцэг эхийн

зөвлөл, сургуулийн удирдлагад танилцуулдаг.

0 10

35.

Жилд нэг удаа дотуур байрын үйлчилгээний

талаар хүүхдүүдээс сэтгэл ханамжийн

судалгаа авч, сургуулийн захиргаа, орон

нутгийн бусад удирдлагад танилцуулдаг. 

0 20

36.

Дотуур байранд хүүхдийн эсрэг

хүчирхийллийн аливаа зөрчил илэрсэн, сэжиг

таамаг мэдэгдсэн тохиолдолд багш, ажилтан

сургуулийн захиралд мэдэгдэх тухай дотоод

журамд тусгасан.

0 10

37. Дотуур байранд гадны хүн  нэвтрэхэд 

баримтлах дэгийг дотоод журамдаа тусгасан.

0 5

38.

Боловсролын 

тухай хуулийн 40 

дүгээр зүйлийн 

40.7

Дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдээс

хандив, хууль бус төлбөр, хураамж авдаггүй.
0 10

V.Орчны аюулгүй байдал 0 65

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 6.2.2-

6.2.10

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 6.3.1-

6.3.9

БСШУС-ын 

сайдын 2018 оны 

А/239 дүгээр 

тушаалын 3.5.1, 

3.6.1



39.

Дотуур байрны зөвлөл гадаад, дотоод орчны

зураглал гаргаж, улирал тутамд аюулгүй

байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийж, холбогдох

арга хэмжээ авдаг.

0 10

40.

Галын болон болзошгүй гэнэтийн аюулын үед

аврах арга хэмжээний бүдүүвч зургийг хүн

бүр мэддэг, нийтэд  ил тод байрлуулсан. 0 10

41.

Өрөө бүрийн гэрлийн унтраалга, цахилгаан

утас, залгуур хамгаалалт сайн, бүрэн

ажиллагаатай, хүүхдийн орноос хол

байрлуулсан. 

0 10

42.
Барилгын цонх, хаалга бүрэн ажиллагаатай,

түгжээтэй, хөшигтэй. 0 5

43.

Давхар бүрийн коридор, хүүхэд хөгжлийн

өрөө, гал тогоо бусад нийтийн эзэмшлийн

газарт хяналтын камертай. Түүнийг ашиглах,

бичлэг хадгалах, хянах дүрэм, журам баталж,

хэрэгжүүлдэг.

0 20

44.

Дотуур байр ариун цэврийн гадна

байгууламжтай бол түүнд хүрэх зам, талбай,

орчныг гэрэлтүүлгээр хангаж, байнгын хараа

хяналттай байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
0 10

0 395

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

/ овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл,

албан тушаалын нэр

ЕБС-ийн 

суралцагчдын 

дотуур байрны 

орчин, үйлчилгээ. 

Ерөнхий 

шаардлага MNS 

6781:2019 

стандартын 9.1-

9.7

БСШУС-ын 

сайдын 2018 оны 

А/239 дугаар 

тушаалын 9.8, 

3.4.3

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тамга/








