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Суурь сургууль, Ческа Липа, 28-р ржиен 2733,  

санхүүжүүлсэн байгууллага 
 

Магтаал ба сахилга батын шийтгэл оногдуулах дүрэм  

(Сургуулийн тухай дүрмийн 1-р хавсралт) 
 

Боловсролын арга хэмжээнд дараахь зүйлүүд хамаардаг юм: 

▪ Магтаалууд болон бусад шагналууд 

▪ Сахилга батын арга хэмжээнүүд 

Магтаалууд ба бусад шагналууд нь зан үйлийн эерэг хэв маяг бэхжүүлэх ба ёс суртахууны 

боловсролыг  дээшлүүлэхэд  тусладаг юм. 

 

Сахилгын батын шийтгэл нь хүсээгүй зан байдлын илэрхийлэл, Сургуулийн  тухай дүрмийг 

зөрчсөн явдлыг таслан зогсооход нь зориулагдана. Энэ нь норм стандартаас хазайх (Сургуулийн 

тухай дүрмийг) хамаагүй илүүгээр зөрчихөд нь хурдан хариу өгөх арга болно. 

 

 

Магтаалууд ба бусад шагналуудыг олгох нь  

Сургуулийн захирлын 
магтаал (pŘŠ/СЗм) 
 

Сургуулийн захирал 
/СЗ/ нь өөрийн 
шийдвэрийн үндсэн 
дээр эсвэл өөр хууль 
ёсны этгээд эсвэл 
өөр хувь хүний 
санаачилгаар сурган 
хүмүүжүүлэх 
зөвлөлд 
хэлэлцсэний дараа 
үүнийг олгодог.   

Хүмүүнлэгийн, иргэний болон 
сургуулийн санаачлага, гавьяат 
эсвэл зоригтой байдлын онцгой 
илэрхийлэл, урт хугацааны 
амжилттай ажлын төлөө 
(сурагч нь удаан хугацаанд ангийн 
багшийн магтаал хүртэх хэд хэдэн 
шалгуурыг хангаж ирдэг). 
 

СЗ-ын 
магтаалыг 
шагнал хүртсэн 
хагас жилд нь 
Бакалаврын 
системд 
тэмдэглэдэг. 
Эцэг эхчүүдэд 
Бакалавр дахь 
мэдээллээр 
мэдэгдэдэг,  
Сурагч нь 
үүнийг  
сургуулийн 
захирлаас 
цаасан 
хэвлэлээр 
авдаг. 

Ангийн багшийн 
магтаал (pTU/АБм) 
 

Ангийн багш нь 
үүнийг өөрийн 
шийдвэрийн үндсэн 
дээр эсвэл бусад 
багш нарын 
санаачилгаар 
олгодог. 

Сургуулийн санаачилгын чухал 
илэрхийлэл эсвэл урт хугацааны 
амжилттай ажил, жишээлвэл, 
сургуулийн үүргээ биелүүлэхэд 
идэвхтэй оролцох, онцгой 
даалгаврыг биелүүлэх, анги дахь 
үйлчилгээний даалгаврыг 
ухамсартай биелүүлэх, ангийн ба 
сургуулийн орчин тойрныг 
сайжруулах, ангийнханд эсвэл 

Ангийн 
багшийн 
магтаалыг 
Бакалавр 
системд 
тэмдэглэдэг. 
Эцэг эхчүүдэд 
Бакалавр дахь 
мэдээллээр 
мэдэгдэдэг. 
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сургуулийн ажилчдад идэвхтэйгээр 
туслалцах, урт удаан хугацаанд 
үлгэр жишээ ба дууриал бүхий зан 
авиртай, боловсролын дэвшилттэй,  
хичээлдээ тогтмол бэлдэдэг, хувь 
хүний хөгжлийн хүрээнд чухал 
үйлдэлтэй (жишээлвэл, ажил ба 
багтай харилцах, хоёрдогч түүхий 
эд цуглуулахад ба буяны арга 
хэмжээнд оролцох гэх мэт),  
сургуулийн арга хэмжээ зохион 
байгуулахад туслалцах, сургуулийн 
сэтгүүлд өгүүлэг бичих, сургуулийн 
арга хэмжээнд оролцох, сургуулийг 
амжилттай төлөөлөх (жишээлвэл,  
олон нийтэд, уралдаанд гэх мэт). 

 

Суурь сургууль, Ческа Липа, 28-р ржиен 2733,  

санхүүжүүлсэн байгууллага 
 

 

Сахилга батын шийтгэл явуулах нь 
Ангийн багшийн 
зэмлэл  (NTU/АБЗ) 
 

Ангийн багш нь өөрийн 
шийдвэрийн үндсэн 
дээр эсвэл бусад багш 
нарын санаачилгаар 
зэмлэл гаргадаг.  
 

Сургуулийн дүрэмд 
заагдсан үүрэг зөрчих  
– Сургуулийн  дүрмийг 
эсэргүүуцсэн бага 
зэргийн зөрчлүүд. 

АБ-ийн зэмлэлийг 
Бакалавр системд 
тэмдэглэдэг. Эцэг 
эхчүүдэд Бакалавр дахь 
мэдээллээр 
мэдэгдэдэг.  
 

Ангийн багшийн 
буруушаал (DTU/АББ)  
 

Ангийн багш нь өөрийн 
шийдвэрийн үндсэн 
дээр эсвэл бусад багш 
нарын санаачилгаар 
буруушаал гаргадаг.  
 

Сургуулийн дүрэмд 
заагдсан үүрэг зөрчих  
– Сургуулийн  дүрмийг 
эсэргүүцсэн ноцтой 
зөрчлүүд эсвэл ангийн 
багшийн зэмлэл нь 
хүчингүй байх үед 
хэрэглэдэг. 
 

АБ-ийн буруушаалыг 
Бакалавр системд 
тэмдэглэдэг. Эцэг 
эхчүүдэд Бакалавр дахь 
мэдээллээр 
мэдэгдэдэг.  
. 

Сургуулийн захирлын 
буруушаал (DŘŠ/СЗБ) 

Сургуулийн захирал нь 
үүргийн дагуу ангийн 
багштай ба бусад багш 
нартай хэлэлцэж, 
сурган хүмүүжүүлэх 
зөвлөл дээр зөвлөсний 
дараа үүнийг гаргадаг.  

Сургуулийн дүрэмд 
заагдсан үүрэг зөрчих – 
Сургуулийн дүрмийг 
бүдүүлгээр ба хүндээр 
зөрчих эсвэл Ангийн 
багшийн буруушаал нь 
хүчингүй байх үед 
хэрэглэдэг. 

СЗ-ын буруушаалыг 
Бакалавр системд 
тэмдэглэдэг. Эцэг 
эхчүүдэд Бакалавр дахь 
мэдээллээр 
мэдэгдэдэг.  
Сургуулийн захирал нь 
сурагчдад буруушаалыг 
биечлэн мэдүүлдэг. 
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Сахилга батын арга хэмжээнүүдийг  Бакалаврын системд тэмдэглэж оруулсны дараа  сурагчдын  

хууль ёсны төлөөлөгчид нь эдгээр тэмдэглэлтэй танилцах болно.  Хууль ёсны төлөөлөгчид нь 

боловсролын үйл ажиллагаа хэрэглэж, сурагчдын зан үйлийн сөрөг хэв маягийг таслан 

зогсооход ба Сургуулийн дүрмийг эсэргүүуцсэн зөрчлийг даван туулахад  нь тусалдаг юм. 

Боловсролын гэрчилгээн дээрхи  байгаа сурагчдын сахилга батын  үнэлгээ нь цогцолбор 

шинжтэй байдаг ба урт хугацааны үнэлгээний үр дүн болох бөгөөд Сурагчдын үнэлгээний 

дүрмийн дагуу явуулагддаг юм. 

Сургуулийн тухай дүрмийн  1-р хавсралтыг 2021 оны 8-р сарын 26-ны өдөрт Сурган хүмүүжүүлэх 

зөвлөл дээр хэлэлцэж, 2021 оны 8-р сарын 31-нд Сургуулийн зөвлөл дээр батлагсан байна.  

2021 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй болсон. 

 

Ческа Липа хотод  2021 оны 8-р сарын 31-нд 

 

Магистр  Либор Шмейда, Бизнес захиргааны мастер 

  

 


