
Сургуулийн журам  

Товч: Сургууль нь сурагчдад зориулагдсан болно  

561/2004 тоот  хууль-(сургуулийн тухай хууль)-ийн хүчинтэй эхийн агуулга, Боловсрол, 

залуучууд болон биеийн тамирын яамны 48/2005 тоот тогтоол-(суурь боловсрол ба сургуульд 

заавал суралцах ёстой зарим зүйлсийн) -ын хүчинтэй эхийн агуулга, 89/2012 тоот хууль -

(иргэний хууль)-ийн хүчинтэй эхийн агуулга, 359/1999 тоот хууль-(хүүхдийн нийгмийн эрхзүйн 

хамгааллын тухай)-ийн хүчинтэй эхийн агуулга ба ГЯЯ-ны 104/1991 тоот  (Хүүхдийн эрхийн 

тухай конвенцээс) мэдэгдлээс эх авсан болно.     

Энэхүү журмыг  сургууль хичээллэх  үед мөн сургууль дээр болон сургуулиас гадуур 

сургуулиас зохион байгуулагдаж явагдах бүх үйл ажиллагааны туршид сургуулийн бүх сурагч, 

тэдний хуулийн төлөөлөгчид дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Бүлгүүдээрээ хүүхдүүд болон тэдний 

хуулийн төлөөлөгчдийн эрх ба үүргүүдийг зохицуулж байгаа болно.   

I. Сургуулийн горим  

1. Хичээл нь 700 –д эхэлдэг сурагчдын хувьд сургууль 650-д онгойно. Бусад сурагчдыг 740 –с 
оруулна. Сурагчид сургуульд  цагтаа ирэх бөгөөд 1-р цагийнх нь  хичээл эхлэхээс 5 
минутын өмнө ангидаа ирсэн байх хэрэгтэй. Сурагчид хувцасны өрөөнд хажуугийн зохих 
хаалгаар орох ба хичээлийн цагаар (жишээ нь эмчид очоод ирэх) төв хаалгаар магад 
тогтоож өгсөн өөр хаалгаар орно.   

2. Хичээлийн цаг 45 минут үргэлжилдэг, хичээлийг сурганы ажилтнууд эхлүүлж төгсгөдөг. 
Хичээлийн цаг дараахь цагуудад эхлэнэ:     

0 цаг 1-р цаг 2-р цаг 3-р цаг 4-р цаг 5-р цаг 6-р цаг 7-р цаг 8-р цаг 

7. 00 8. 00 8. 55 10. 00  10. 55  11. 50  12. 45  13. 40  14. 35 

 

3. Хичээл сургуулийн захирлын баталсан хуваарийн дагуу явагдана, өөрчлөгдсөн 
тохиолдолд тухай бүр сургуулийн интернет хуудсанд бичих ба нийтийн самбарт гаргаж 
мэдээлнэ. 

4. Спортын үйл ажиллагааг зөвхөн тогтоосон цагт заасан байр талбайд л явуулж болно, 
сурагчид өлгөсөн дүрэм журмыг л дагаж мөрдөх үүрэгтэй.    

5. Үдийн их завсарлагааны үед сурагчид сургуулийн хашаанаас гадуур байх юмуу 
сургуулийн байшин дотор түүнд зориулж бэлтгэсэн зориулалтын газар байна.  

6. Хичээл дууссаны дараа сурагчид сүүлчийн хичээлийн цагийн дараа багшийн хяналтан 
доор хувцасны өрөө рүү очно. Ангиас гарч явахаас өмнө ангийг эмх цэгцэнд нь оруулна. 
Сурагчид хувцасны өрөө болон ангид багшийн хяналтгүйгээр үлдэж болохгүй. Сургуулиас 
хувцасны өрөөний дэргэдэх хажуугийн хаалгаар гарч явна.  

7. Анги – сургалтын өрөө нь сурагчид байхгүй бүх үед цоожтой байна.  

8. Өдөр өнжүүлэх анги болон сургуулийн клуб нь сургуулийн нэгэн хэсэг бөгөөд түүний 
ажиллах горим нь Өдөр өнжүүлэх анги болон сургуулийн клубийн тухай дотоод дүрмээр 
зохицуулагдана.  

9. Үдээс хойшхи ажиллагаануудад (давтлага авах, сонирхлын дагуух боловсрол, г.м.) 
сурагчид хариуцсан тухайн сургагч багшийн заавар зааварчилгааг дагаж мөрдөнө.  
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II. Сургуульд сурах  



1. Есөн хичээлийн жилийн турш  сургуульд сурах үүрэгтэй бөгөөд түүний биелэлтийг   
сургуулийн тухай хуулийн 36-р зүйлийн дагуу зохицуулна.  

2. Сурагч нь сургуульд тогтмол ирэх болон гүйцэд боловсрол эзэмших, хичээлд цагийн 
хуваарийн дагуу оролцож сугруулийн дүрмийг дагаж мөрлөх үүрэгтэй.  

3. Хүүхэд хичээлд ирсэн байхыг хуулийн төлөөлөгч нь хариуцна.  

4. Сурагчийг хичээлээс чөлөөлөхөд дараахь нөхцлүүдийг баримтлана:  

a) Хичээлд оролцохгүй байх нь зөвхөн өвчтэй байх юмуу ар гэрийн зайлшгүй шалтгаанаас нь л 
байж болно. Хичээлд ирэхгүй байх шалтгаан сурагчийн харилцах дэвтэрт заавал бичгээр 
баталгаажсан байх ёстой, 

b) хичээлд ирэхгүй байдлыг ангийн багшид урьдчилж мэдэгдэнэ, хичээлээс нэг өдөр 
чөлөөлөхийг ангийн багш, түүнээс илүү хугацаагаар бол сургуулийн захирал зөвшөөрч 
болно, 

c) сурагч урьдчилан мэдэх боломжгүй шалтгааны (өвдөх, гэр бүлд нь онцгой асуудал гарсан, 
г.м.) улмаас хичээлдээ ирэх боломжгүй бол түүний хуулийн төлөөлөгч нь их оройтлоо гэхэд 
хуанлийн 3 хоног дотор ирэхгүй байгаа шалтгааныг нь ангийн багшид мэдэгдэнэ. Сурагчийг 
хичээлд ирснийх нь дараа хичээлд суугаагүй байдлыг сурагчийн харилцах дэвтэрт 
хойшлуулалгүйгээр бичгээр хавсаргах ёстой. Хэрэв ингэж хийхгүй бол хичээл тасалсанд 
тооцогдох болно, 

d) сургууль зарим тогтоосон тухайн тохиолдолд сурагчийн байгаагүй шалтгаанд эмчийн юмуу 
албаны тодорхойлолт шаардаж болно. 

e) Хичээлийн ирц цаашид ч хангалттай бус байсаар байвал асуудлыг (Хүүхдийн эрхзүйн 
хамгааллын тухай)  359/1999 тоот хуулийн дагуу ажиллагаа явагдана. 

5. Сурагчид хичээлийн цагаар эмчид үзүүлэхдээ хуулийн төлөөлөгчидтэйгээ юмуу аль эсвэл 
хуулийн төлөөлөгчдийнх нь бичгээр гаргасан хүсэлтээр биеэ дааж явна. Яаралтай 
тохиолдолд сургууль дагуулж явах хүн тогтооно. 

III. Сурагчдын эрх  

Сурагч бүрт дараахь эрх бий:  

1. боловсрох болон хуваарийн дагуу хичээлд суух,  

2. мэдээллүүдийг, ялангуяа оюун санаа, ёс суртахууны ба нийгмийн хөгжлийг нь дэмжих, олж 
авахааы  хангуулах,  

3. эерэг байр сууринд нь хор учруулах болон ёс суртахуунд нь тохиромжгүй нөлөөлөх 
мэдээллүүдээс өөрийгөө хамгаалуулах,  

4. өөртэй нь холбоотой бүх асуудалд санал бодлоо илэрхийлэх. Үзэл бодлоо боловсон, бусдыг 
хүндэтгэхэд харшлахгүй зохистой хэлбэрээр илэрхийлэх ёстой, өөрийн үзэл бодлыг  ангийн 
багшдаа, заавар зөвлөлгөө өгдөг (хүмүүжлийн зөвлөхүүд, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний зааварлагчдад) ажилтнуудад, захирлын туслахад юмуу сургуулийн захиралд     
хэлж болно,  

5. биеийн болон сэтгэл санааны хүч хэрэглэгдэх, хайнга хандах,  нийгмийн эмгэг судлалын 
үзэгдлээс, ялгаварлан гадуурхахаас (гарал үүсэл, хэл, арьсны өнгө, шашин шүтлэг зэрэг) 
хамгаалуулах,  

6. хүнд хэцүү байдалд орох юмуу ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд тусламж  олгох,  

7. хичээл ойлгоогүй юмуу мэдлэгээ гүйцээх хэрэгтэй байгаа бол  хичээл зааж байгаа багшаасаа 
тусламж хүсэх,  



8. шалтгаантай нөхцөлд онцгой эмчилгээ сувилгаа авах (ямар ч төрлийн эрүүл мэндийн 
хүндрэл болон өвчний үед,  онцгой чадвар ба авъяастай тохиолдолд),  

9. эрүүл амьдрах орчинд ажиллаж амьдрах,  

10. хар тамхи болон мансууруулах бодистой харьцахаас хамгаалагдах,  

11. сурагчдын зөвлөлийн ажилд оролцох, түүнд сонгогдох, түүгээр уламжуулж асуулт, санал 
хүсэлт оруулах, магад өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх,  

12. амрах ба чөлөөт цагтай байх; бусдын эрхийг зөрчөөгүй тохиолдолд хичээлийн 
завсарлагаанаар гар утас хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 

 IV. Хуулийн төлөөлөгчдийн – эцэг эхийн эрх  

1. Сурагчийн хуулийн төлөөлөгч нь сургуулийн түнш юм, түүний үүрэг хариуцлага нь орлохын 
аргагүй бөгөөд хүүхэдтэй нь холбоотой болон холбоотой байж болох бүх бодит байдлын 
тухай мэдээлэл авах эрхтэй. Сургууль ба хуулийн төлөөлөгчийн хоорондох албан ёсны 
харилцах суваг нь сурагчийн харилцах цахим дэвтэр байна.  

2. Хүүхдийнхээ сурлага, түүний биеэ авч яваа байдал болон үүргээ биелүүлж яваа байдлыг 
мэдэх, тогтмол мэдээлэл авах эрхтэй.  

3. Хүүхдийн хуулийн төлөөлөгч нь хэрэв ямар нэгэн байдлаар зөрчигдсөн байна гэж үзвэл 
өөрийн болон хүүхдийнхээ эрхийг хамгаалуулахыг шаардах эрхтэй.  Сургуулийн захирал 
болон багш нар сурагчийн хуулийн төлөөлөгчийн зүгээс ирсэн санал хүсэлт, мэдээллийн 
тухай хүсэлтэд тохиромжтой болон зохих арга хэлбэрээр нь аль болох хамгийн богино 
хугацаанд хариулах үүрэгтэй.  

V. Сурагчдын үүрэн ба биеэ авч явах байдал  

1. Сурагч нь дараахь үүргүүдтэй:  

a) сургуулийн бүх ажилтнуудтай эелдэг харьцах (тэднийг хүндэтгэх,  тэдэнтэй мэндлэх) ба 
тэдний заавар зааварчилгааг дагах,  

b) тохиромжтой, цэвэр хувцаслах ба сургуульд гадуур гутлаа сольж табчик өмсөх,  

c) сургууль, түүний орчны  эмх замбараа болон цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал хандуулах,  

d) өөрийн болон бусад сурагчдын эд зүйлстэй гамтай харьцах,  

e) сургуулийн бичиг баримтанд хайнга хандахгүй байх,  

f) хичээлд бүрэн бэлтгэлтэй ирэх, хожигдсон хичээлээ цаг алдалгүй нөхөж сурах, хичээлийн 
цагийн хуваарь болон багшийн зааврын дагуу сурах бичиг болон сургуулийн хэрэгслээ авч 
ирэх; хэрэв ийм биш бол хичээлийн цагийн эхэнд багшид мэдэгдэж уучлал хүсэх,  

g) нэгж ангиудын ажиллах журам болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг дагаж мөрдөх.  

Эдгээр үүргүүдийг дагаж биелүүлээгүй тохиолдолд сурагчдад Сурагчдын боловсролын 
үнэлгээг дүгнэх журмын дагуу сахилгын арга хэмжээ авагдах болно. 

2. Сурагчдад дараахь зүйлсийг зөвшөөрөхгүй: 

a) хичээлийн цагаар юмуу өөр зохион байгуулалттай үйл ажиллагаанд гар утас хэрэглэх – гар 
утсаа унтрааж цүнхэндээ байлгана; онцгой тохолдолд хичээл зааж байгаа багшаас 
зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Энэхүү хоригийг зөрчсөн тохиолдолд сурагчийн гар утсыг нь 
хурааж авах ба хичээлийн цаг дууссаны дараа буцааж өгнө. Тус хоригийг давтан зөрчсөн 



тохиолдолд сурагчаас утсыг нь хурааж авах бөгөөд хуулийн төлөөлөгчдийг нь өөрийн биеэр 
ирж ангийн багшаас ав гэж дуудна, 

b) хичээлийн зүйл биш ажиллагаагаар оролдрх ба хичээл дээр үймүүлэх, 

c) бусадтай эвгүй харьцах, бүдүүлэг үг илэрхийллүүд хэрэглэх ба шоолох, 

d) шалгалтан дээр хэлж өгөх, бичгийн ажил дээр хуулах, зөвшөөрөгдөөгүй зүйлс ашиглах,  

e) гэдэс болон нуруугаа гаргаж явах, гуяны талаас нь богино урттай банзал болон шорт өмсөх, 
урагдсан болон бохир хувцас өмсөх болон бэлтгэлийн хувцсыг биеийн тамирын үйл 
ажиллагаанаас өөр газар өмсөх, 

f) сургууль руу үнэт зүйлс ба их хэмжээний мөнгө авч ирэх; гэмтэх болон алдаж үрэгдсэн 
тохиолдолд   (шаардлагатай тохиолдолд сургуулийн оффис дээр тавиулж болно) сургууль 
ямар ч хариуцлага хүлээхгүй болно. 

Дурдсан үүргүүдийг дагаж биелүүлээгүй тохиолдолд сурагчид Сурагчдын боловсролын 
үнэлгээг дүгнэх журмын дагуу сахилгын арга хэмжээ авагдах болно. 

 

3. Онцгой хориглох зүйлс:  

a) хичээл ба завсарлаганы үеэр сургуулийн байшин ба хашаанаас гарч явах,  

b) тамхи татах ба спиртын зүйлс хэрэглэх ба уух,  

c) хар тамхи ба бусад хорт бодис хэрэглэх, түгээх юмуу хадгалах,  

d) амь нас ба эрүүл мэндэд аюултай бодис (жишээ нь буу зэвсэг, хутга, гинж,  бие хамгаалах 
урлагийн зүйлс, тэсэрч дэлбэрэх зугааны зүйлс) хэрэглэх ба авч явах,  

e) ёс суртахуунд аюул учруулах зүйл  (бодис)  авч ирэх, хадгалах ба тараах,  

f) хүч хэрэглэх практик хэрэглэх, ангийн хүүхдүүдийг гутаах (дээрэлхэх),  арьс өнгөөр үл тэвчих,  
používat praktik násilí, ponižování spolužáků (šikanování), өшиглөх, барьж авах болон цохих 
зэрэг хэтрүүлсэн хамгаалалт,  

g) сургуулийн байр талбайд бэлгийн харьцааны нээлттэй хэлбэрийн илэрхийлэл гаргах,  

h) сургуулийн бүх байр талбайд ба сургуулиас зохион байгуулж байгаа бүх үйл ажиллагаанд 
зураг авах,  ямар нэгэн аудио юмуу видео эсвэл урьдчилж багштай тохиролцолгүйгээр 
хосолсон бичлэг үйлдэх, 

i) тэнд хөрөг нь орсон хүн нь зөвшөөрсөн ч гэсэн тийм материалуудыг тараах юмуу өөрөөр 
түгээх (заалт h), 

j) доромжлох, ажилтнууд болон гүтгэсэн ба доромжилсон үг хэллэгийг хэзээ болсон болон 
ямар төхөөрөмж хэрэглэснээс үл шалтгаалан интернетийн сүлжээ болон өөр аргаар тараах. 

h - j –д заасан зүйлсийг зөрчсөн тохиолдолд сурагчийн төхөөөрмийг  хурааж авна. Хуулийн 
төлөөлөгчид нь өөрийн биеэр ангийн багшаас авна. 

Дурдсан хоригуудыг дагаж биелүүлэхгүй байх нь Сургуулийн журмыг бүдүүлгээр ба ноцтой 
зөрчсөн гэж дүгнэгдэнэ. 

VI. Хуулийн төлөөлөгчдийн – эцэг эхийн үүрэг 



1. Сурагчийн хуулийн төлөөлөгч хүүхэд нь сургуульд цэвэр, зохимжтой хувцаслаж биеэ 
бэлдсэн ба эрүүл ирэхийг нь хангана.  Хүүхэд бөөстсөн шинж илэрсэн тохиолдолд гэрт 
үлдээж гүйцэд эдгээх хэрэгтэй. 

2. Хуулийн төлөөлөгч сурагчийн сургуульд  бэлтгэлээ хангаж хичээлд бүрэн явж байхад нь 
анхаарна. Хичээлд ирээгүй шалтгааныг нь бичиш баримтжуулна (Энэхүү Сургуулийн 
журмын Сургуульд сурах хэсэг II-ийг харах).  

3. Хуулийн төлөөлөгчид хүүхдийнхээ боловсролын явцыг тогтмол анхаарч байх, сурганы 
ажилтнуудтай хамтарч ажиллах (энэ зорилгоор юуны түрүүнд сурагчийн харилцах цахим 
дэвтэр байгаа, түүнийг нь долоо хоногт багадаа 1 удаа үзэж байх шаардлагатай)  хэрэгтэй.   

4. Ангийн багш, зөвлөх ажилтнууд юмуу сургуулийн захиргаанаас дуудахад хүүхдийнх нь 
боловсролтой холбоотой чухал асуудлуудыг хэлэлцэхэд  хуулийн төлөөлөгч өөрийн биеэр 
оролцох үүрэгтэй.  

5. Хуулийн төлөөлөгч боловсролынх нь явцад нь нөлөөлж болох хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн 
байдал болон бусад бодит байдлуудын тухай  сургуульд мэдээлэх үүрэгтэй.  

6. Хуулийн төлөөлөгч Сургуулийн тухай хуулийн 28-р зүйлийн 2 ба 3-р догол мөрийн дагуу 
боловсролын явцад хэрэгтэй бусад мэдээллүүд, тэдгээрийн өөрчлөлтийг сургуульд мэдээлж 
байх үүрэгтэй.  

7. Хуулийн төлөөлөгч хичээлийн жилийн явцад сургуулийн вэб хуудасны ангийн эсвэл 
сурагчийн харилцах цахим дэвтрээс хичээлийн хуваарийн өөрчлөлтийг харж байх үүрэгтэй.  

 

VII. Сурагчийн үнэлгээ  

Сурагчийн боловсролын үр дүнг дүгнэх дүрэм нь энэхүү Сургуулийн журмын (Сургуулийн тухай 
хуулийн  30-р зүйлийн 2-р догол мөр) хэсэг болох хавсралтанд дурдсан болно.  

VIII. Сургуулийн өмч хөрөнгөтэй харьцах  

1. Сурагч сургуулийн тоног төхөөрөмж ба ангийг улмаар хувийн хэрэглээнд нь тавьж олгосон  
(жишээ нь сурах бичгийг хавтаслах) бүрдүүлж байгаа бүх зүйлсийг эвдэж гэмтээхгүй,  хэвийн 
хэмжээнд нь байлгах үүрэгтэй.   

2. Өөрийн буруугаас болж гэмтээсэн өмч, хичээлийн хэрэглэл, сурах бичиг зэргийг сурагч  
(сурагчийн хуулийн төлөөлөгч) төлнө.  

3. Өмч хөрөнгийн бүх эдсрэл гэмтлийг сурагч хариуцаж байгаа багшид юмуу сургуулийн өөр 
ажилтанд даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.  

4. Сурагчид дидактик техникээр оролдох хориотой. Цонх онгойлгох ба цонхны нарны хөшгийг 
зөвхөн багшийн зөвшөөрлөөр хөдөлгөж болно.  

IX. Аюулгүй ажиллагааны шаардлагууд  

1. Сурагчид хүчинтэй  байгаа ХХАА, гал түймрийн аюулаас хамгаалах дүрэм журмуудыг 
мөрдөж, үйл хөдлөлөөрөө болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. ХХАА, гал 
түймрийн аюулаас хамгаалах сургалтыг сургууль үргэлж хичээлийн жилийн эхэнд болон 
онцгой тохиолдлуудад явуулдаг.    



2. Сурагч осолд өртвөл тун даруй (тухайн үеийн биеийн байдлаас шалтгаалж) хичээл орж 
байгаа багш, ангийн багш, аль эсвэл сургуулийг өөр ажилтанд мэдэгдэнэ.  

3. Анхны тусламжийн эмийн сан багш нарын конторт, биеийн тамирын кабинетэд, сургуулийн 
жиүүр дээр мөн сургуулийн нарийн бичиг дээр байна.  

X. Хүчингүй болгох 

2016.9.1 ээс хүчинтэй Сургуулийн журмыг хүчингүй болгож байна.  

XI. Төгсгөлийн заалт  

Сургуулийн журмыг Сургуулийн зөвлөл 2018.6.18 –ны өдөр хэлэлцэж  батлав.  

Сургуулийн журмыг  2018.6.18 –ны өдөр багш нарын зөвлөлөөр хэлэлцсэн ба 2018.9.1 –ний 
өдрөөс  эхлэн хүчинтэй байх бөгөөд  сургуулийн үндсэн бичиг баримтын хэсэг байх болно.  

 
 Мгр. Либор Шмэйда  

 Сургуулийн захирал 
 


