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Боловсролын тогтолцоо
01. Товч танилцуулга
Сургуулийн боловсролын тогтолцоо
	Солонгос улсын боловсролын тогтолцоо нь цэцэрлэг – бага сургууль – дунд сургууль – ахлах сургууль – дээд сургууль
гэсэн хэсгээс бүрддэг. Бага сургууль(6 жил), дунд сургууль(3 жил) нь зайлшгүй эзэмших боловсролд хамаарна. Зайлшгүй
эзэмших боловсрол гэдэг нь дээрх заасан хугацааны туршид эрх тэгш, үнэ төлбөргүй боловсрол эзэмших эрхтэй гэсэн
үг юм. Гагцхүү хүүхдээ хувийн бага сургууль, гүнзгийрүүлсэн тусгай сургалттай дунд сургууль(урлаг, биеийн тамир, олон
улсын)-д сургах тохиолдолд сургалтын төлбөр төлдөг.
Сургуулийн боловсролын
тогтолцоо

Нас

Сургууль

Хугацаа

Сургалтын төлбөр

Бага насны хүүхдийн боловсрол

3-5 нас

Хүүхэд харах
төв·цэцэрлэг

2-3 жил

Төлбөртэй/Төлбөргүй

Бага боловсрол Зайлшгүй боловсрол

6-11 нас

Бага сургууль

6 жил

Төлбөртэй/Төлбөргүй

Зайлшгүй боловсрол

12-14 нас

Дунд сургууль

3 жил

Төлбөртэй/Төлбөргүй

-

15-17 нас

Ахлах сургууль

3 жил

Төлбөртэй

18 наснаас дээш

Их дээд
сургууль(Коллеж)

- Их дээд сургууль(4 жил)
- Коллеж(2 жил)

Төлбөртэй

Магистр, докторын сургалт

2-5жил

Төлбөртэй

Дунд
боловсрол

Дээд боловсрол

TIPS
Багш нарын өрөө
Энд багш нар сургуулийнхаа ажил албыг гүйцэтгэж, хичээл заах бэлтгэлээ хангадаг.
Багштай нь холбоо барихыг хүсэх юм уу хүүхдийнхээ сургуулийн амьдралын талаар сонирхож байвал багш нарын
өрөөнд очоорой.

Захиргаа
Энд сургуулийн захиргаатай холбоотой ажил албыг эрхлэн гүйцэтгэдэг.
Хүүхдийнхээ хоолны мөнгө, төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд оролцох зардал болон скүл банкны1) талаар лавлахыг
хүсвэл сургуулийн захиргааны өрөөнд очоорой.
1) Сургуульд төлөх ёстой төрөл бүрийн төлбөрийг сурагчийн эцэг эхийн данснаас сургуулийн данс руу автоматаар шилжүүлдэг систем
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тогтолцоо, менежмент

Цэцэрлэг
Цэцэрлэгийн төрөл
Төрөл

Байгуулсан болон эрхлэн

Улсын цэцэрлэг

Улс

Олон нийтийн цэцэрлэг

Орон нутгийн өөрөө удирдах
байгууллага

Хувийн цэцэрлэг

Компани болон хувь хүн

Нэмэлт мэдээлэл
Бага сургуулийн дэргэдэх цэцэрлэг(Бага сургууль
дотор байдаг)
Бие даасан цэцэрлэг(Тусдаа байртай цэцэрлэг)

Цэцэрлэгийн анги

Цэцэрлэгийн
нөхцөл бололцоо, сургалтын чиглэлээс хамаарч 3 настай, 4 настай, 5 настай хүүхдийн анги байх бөгөөд
нас насаар нь ангилж, мөн өөр өөр настай хүүхдүүдийг нэг ангид оруулсан цэцэрлэг ч бий.

Цэцэрлэгийн нэг өдөр
	Цэцэрлэгт бага, дунд, ахлах сургууль шиг сурах бичиг хэрэглэдэггүй. Цэцэрлэгийн сургалт нь голчлон хүүхдийн өсөлт
хөгжлийн онцлогт тохирсон тоглоом тоглуулах маягаар явагддаг.
	Өдөрт 1-ээс дээш цагийн турш өөрийн хүссэн зүйлээ хийх юм уу гадаа тоглох бөгөөд, хэсэг бүлгээрээ зураг зурах,
тоглох, хоол хийх, дуу дуулах, мөн аялан суралцах зэргээр нэг өдрийг өнгөрөөдөг.

[ Цэцэрлэгийн өдрийн цагийн хуваарь(Жишээ)]

Сургалтын хөтөлбөр

Хичээлийн дараах хөтөлбөр

09:00 ~ 09:10

Цэцэрлэгтээ ирэх, мэндчилэх

09:10 ~ 10:10

Хэрхэн тоглохоо сонгох, өөрийн хүссэн зүйлээ хийх

10:10 ~ 10:30

Чөлөөт цаг дуусах, хийсэн зүйлээ дүгнэх

10:30 ~ 10:50

Хөнгөн цайлах

10:50 ~ 11:10

Ярилцах

11:10 ~ 12:10

Гадаа тоглох

12:10 ~ 13:10

Үдийн хоол, амрах

13:10 ~ 13:30

Бүлгээрээ тоглож суралцах

13:30 ~ 13:50

Бүлгээрээ тоглож суралцах

13:50 ~ 14:00

Өдрийн турш хийсэн зүйлсээ дүгнэн ярилцах, гэртээ харих

14:00 ~ 17:00

Харж асрах болон боловсролын үйл ажиллагаа
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02. Цэцэрлэг, бага сургууль, дунд сургуулийн боловсролын

Хүүхэд сургуульд орлоо

Цэцэрлэгийн хичээлийн улирал, хичээлийн хөтөлбөр
	Цэцэрлэг жилд хоёр улирлаар хичээлэлдэг.
	1-р улирал нь 3 сарын 1 өдрөөс (3-р сарын 1-нд Тусгаар тогтнолын баяр тохиодог учир сургуулиуд хичээлийн
жилийн нээлтээ 3-р сарын 2-нд хийдэг.) эхлэх бөгөөд цэцэрлэгийн ажиллаж, амрах өдөр, сургалтын
хөтөлбөрөөс хамаарч цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тогтоосон өдөр(ихэнхдээ 8-р сарын дунд болон сүүл) хүртэл
хичээллэнэ. 2 дугаар улирал нь 1 дүгээр улирал дуусч буй өдрийн дараах өдрөөс эхлэн, дараа жилийн 2-р
сарын сүүлийн өдөр хүртэл үргэлжилдэг.
	Цэцэрлэг нь өдөрт 4-5 цагийн хөтөлбөртэй байдаг. Үндсэн цагийн хөтөлбөр дууссанаас хойш үргэлжилдэг
хөтөлбөрүүд болон хүүхэд харах үйлчилгээг хичээлийн дараах хөтөлбөр гэдэг.

Цэцэрлэгийн хичээлийн өдөр болон ирц
	Цэцэрлэг жилд 180-аас дээш өдөр хичээллэдэг бөгөөд цэцэрлэгийн эрхлэгч хичээлийн өдрийг тогтооно.

Нүри сургалтын хөтөлбөр
	Нүри сургалтын хөтөлбөр нь 3~5 настай хүүхдүүдийг бие болон оюун санааны хувьд өв тэгш хөгжихөд нь
тусалж, ардчилсан иргэн болон төлөвших үндэс суурийг бий болгох зорилготой.
	Жил, сар, долоо хоног, өдөр тутмын төлөвлөгөөний дагуу тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.
	3~5 настай хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн онцлогыг харгалзан үзсэн, нас насанд нь тохирсон сургалтаас бүрддэг.
	Сургалт 5 чиглэлтэй(биеийн тамир·эрүүл мэнд, харилцан ойлголцох, хүмүүстэй харилцах, урлагтай танилцах,
байгальтай танилцах).
	Сургалт нь хүүхдийн өсөлт хөгжлийн онцлог, туршлагыг харгалзан голдуу тоглоом байдлаар явагддаг.

Бага, дунд сургууль
Хичээлийн улирал
	Бага, дунд, ахлах сургууль нь жилд хоёр улирлаар хичээллэдэг.
	1 дүгээр улирал 3-р сарын 1-ний өдрөөс(3-р сарын 1-нд Тусгаар тогтнолын баяр тохиодог учир сургуулиуд
хичээлийн жилийн нээлтээ 3-р сарын 2-нд хийдэг.) зуны амралт дуусах хүртэл, 2 дугаар улирал нь 1 дүгээр
улирал дуусч буй өдрийн дараах өдрөөс эхлэн, дараа жилийн 2-р сарын сүүлийн өдөр хүртэл үргэлжилдэг.

Бага, дунд, ахлах сургуулийн хичээлийн өдөр болон ирц
	Ихэнх сургуулиуд долоо хоногийн 5 өдөр(даваа-баасан гараг) хичээллэдэг. Долоо хоногийн 5 өдөр хичээл
ордог гэж тооцвол жил бүр 190-ээс дээш өдөр хичээллэдэг бөгөөд сургууль тус бүрийн онцлогоос шалтгаалан
бага зэргийн ялгаатай байдаг.
	Сурч буй анги тус бүрийн нийт хичээлд 2/3-оос дээш ирцтэй оролцсон тохиолдолд дараагийн ангид дэвшин
суралцах боломжтой. Харин олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд улирлын дундуур шилжин суралцах тохиолдолд
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	Байгалийн гамшиг болох(газар хөдлөх, хүчтэй бороо орох, их хэмжээний цас орох, цунами болох), хуулинд
заасан халдварт өвчин гарах, сургуулийн захирлын зөвшөөрсөн албан ёсны тэмцээн уралдаанд оролцох,
газар дээр нь очиж танилцах хичээл, солилцооны сургалтанд оролцох, аялал танин мэдэхгүйн сургалт(хотоос
гадна салхинд гарах, хамаатан садныдаа зочлох, гэр бүлээрээ аялах), гэр бүлийн чухал арга хэмжээнд оролцох
тохиолдолд холбогдох бичиг баримтыг сургуульд өгсөн бол хичээл тасалсан гэж үзэхгүй. Мөн эдгээрээс гадна
бусад шалтгаанаар сургуулийн захирлаас зөвшөөрөл авсан тохиолдолд хичээлд суусанд тооцно.

Сургуулийн амралт
	С ургуульд зуны амралт, өвлийн амралт, хаврын амралт(хичээлийн жилийн эцсийн амралт) гэж бий.
Ерөнхийдөө зуны амралт 7-р сарын дунд юм уу сүүлээс эхлэн 1 сар орчим, өвлийн амралт 12-р сарын сүүлээс
эхлэн 1 сар орчим, хаврын амралт(хичээлийн жилийн эцсийн амралт) дараах жилийнхээ 2-р сарын дундаас
эхлэн 2 долоо хоног орчим үргэлжилдэг бөгөөд сургууль сургуулийн онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй
байдаг.

Бага, дунд, ахлах сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр
	Бага сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг хичээл болон бүтээлч танин мэдэхүйн үйл явц гэж ангилдаг. 1~2-р
ангид эх хэл, тоо, хүмүүжлийн багц хичээл(зөв амьдрал, ухаалаг амьдрал, хөгжилтэй амьдрал) орох бөгөөд
3~6-р ангид эх хэл, нийгэм/ёс зүй, тоо, байгалийн шинжлэх ухаан/ хэрэглээний шинжлэх ухаан, биеийн
тамир, дуу хөгжим/дүрслэх урлаг, англи хэлний хичээл ордог. Бүтээлч танин мэдэхгүйн ажилд бие даасан
ажил, дугуйлангийн ажил, сайн үйлсийн ажил, мэргэжил сонгох ажил зэрэг багтана.
	Дунд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг хичээл болон бүтээлч танин мэдэхүйн ажил гэж ангилдаг. Эх хэл,
нийгэм судлал(үүнд түүхийн хичээл багтана)·ёс зүй, байгалийн шинжлэх ухаан, хөдөлмөр·гэр ахуй, биеийн
тамир, урлаг(дуу хөгжим/дүрслэх урлаг), англи хэл болон сонгох 8 төрлийн багц хичээл ордог. Сонгох хичээлд
ханз, компьютер, хүрээлэн буй орчин болон ногоон хөгжил, өдөр тутмын гадаад хэл, эрүүл мэнд, ирээдүйн
сургууль ажлаа сонгох зэрэг хичээлүүд багтах бөгөөд эдгээрээс сурагч болон тэдний эцэг эхийн хүсэл,
сургуулийн боломж нөхцөлд тохирсон хичээлийг заадаг.
	А хлах сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг хичээл болон бүтээлч танин мэдэхүйн ажил гэж ангилдаг.
Хичээлийг нь суурь хичээл(эх хэл, тоо, англи хэл), судалгааны хичээл(нийгэм(түүх/ёс зүй багтана), байгалийн
шинжлэх ухаан), биеийн тамир урлагийн хичээл(биеийн тамир, дуу хөгжим/дүрслэх урлаг), хүмүүжлийн
хичээл(хөдөлмөр·гэр ахуй, хоёрдогч гадаад хэл, ханз, хүмүүжил) гэсэн 4 багц хичээлд хуваадаг.
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шилжин ирсэн өдрөөс хойш сурсан нийт өдрийн 2/3-тай тэнцэх ирцтэй бол дараагийн ангид дэвшин
суралцах боломжтой.

Хүүхэд сургуульд орлоо

03. Боловсролыг дэмжих тогтолцоо
	Цэцэрлэгт явж буй 3~5 настай бага насны хүүхдийн сургалтын төлбөр, мөн хүүхэд харах төвд явдаг 3~5
настай хүүхдийн асаргааны төлбөрийг эцэг эх нь хэдий хэр орлого олдгоос үл хамааран тэгш олгоно. Харьяа
баг, суурингийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд өөрийн биеэр очих буюу Бугжиру цахим
хуудсаар(www.bokjiro.go.kr) дамжуулан хүсэлт гаргах боломжтой. Хүүхэд харах төвөөс цэцэрлэг рүү, эсвэл
цэцэрлэгээс хүүхэд харах төв рүү хүүхдээ шилжүүлэхдээ баг, суурингийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд
үйлчлэх төвд очих буюу Бугжиру цахим хуудсаар дамжуулан нийгмийн халамжийн үйлчилгээг солих хүсэлтээ
гаргах хэрэгтэй.
	Зайлшгүй боловсролд хамаарах бага, дунд сургуулийн сургалт төлбөргүй(элсэлтийн төлбөр, хичээлийн
төлбөр). Харин үдийн хоолны төлбөр, аялал, танин мэдэхүйн сургалт, хичээлийн дараа сургалт зэргийн
төлбөрийг эцэг эхчүүд нь төлдөг. Гэхдээ энэхүү төлбөрийн хэмжээ аймаг хотоос хамаарч харилцан адилгүй
байна. Эдгээр төлбөрийг хялбархан төлөхөд зориулж Скүүл бэнкин (School Banking) гэдэг системийг2)
ашигладаг.
	Бага орлоготой гэр бүлийн хүүхдүүдэд зориулсан ‘Бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын сургалтын төлбөр’
болон ‘Боловсролын тэтгэмж’ олгодог тогтолцоо бий. Сурагчдын эцэг эх нь оршин суугаа баг, хорооны
Иргэдэд үйлчлэх төвд(сургалтын төлбөр, боловсролын тэтгэмж авах бол) өөрийн биеэр очиж өргөдөл гаргана.
Сургалтын төлбөр хүсэх өргөдлийг бас Oneclick (oneclick.moe.go.kr) сайт болон Бугжиру(online.bokjiro.go.kr)
сайтаар дамжуулан гаргах боломжтой. Хэрвээ гэр бүлийн аль нэг иргэн гадаад иргэний харьяалалтай бол
онлайнаар өргөдөл гаргах боломжгүй бөгөөд харьяа баг, хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очиж өргөдлөө
гаргах ёстой.
	‘Оюутан менторин’ болон ‘Глобал бридж’ төслүүд нь олон соёлт сурагчдын сурлагыг сайжруулах, ажил
мэргэжлээ сонгоход нь тусладаг. Хамрагдахыг хүссэн сурагчдын өргөдлийг хичээлийн улирлын эхээр хүлээн
авдаг бөгөөд хэзээ бүртгүүлэх, ямар хөтөлбөртэй болохыг анги даасан багш болон Боловсролын газраас
лавлана уу. ‘Оюутан менторин’ гэж их сургуулийн оюутан ментор, сурагчдын сургууль дээр ирж зөвлөн
чиглүүлдэг хөтөлбөр бол ‘Глобал бридж’ төслийн хүрээнд тоо, физик, хими, хэл, урлаг зэрэг төрөл бүрийн
чиглэлийн хөтөлбөрийг долоо хоногийн амралтын өдрүүдээр болон сурагчдын амралтаар зохион байгуулдаг.

2) Ү дийн хоолны төлбөр, танин мэдэхүйн сургалт зэрэг сургуулиас зохион байгуулж буй аливаа ажилтай холбоотой төлбөр, эцэг эхчүүдийн данснаас
автоматаар шилждэг систем.

08

БНСУ-д төрсөн буюу Солонгос улсын
харьяат хүүхэд сургуульд элсэн суралцах
01. Товч танилцуулга
Нас

Сургууль
Цэцэрлэгт орох [Эцэг эхийн бэлтгэх зүйл] ‘Анхны сургууль’ цахим хуудсанд3) бүртгүүлэх

11-12 сарын орчим
(Цэцэрлэг бүр өөр)

3-5 нас

Дараа жилийн 1-2 сар

‘Анхны сургууль(www.go-firstschool.go.kr)’ цахим хуудас руу орж гишүүнээр бүртгүүлнэ.
Цэцэрлэг тус бүрийн элсэлтийн журамтай танилцана.
	Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг эхлэн бүртгэдэг цэцэрлэг мөн эсэхийг тухайн
цэцэрлэгийн элсэлтийн журмаас олж мэдээрэй.
Бүртгүүлэх, бүртгэлийн хуудас авах(хэвлэх боломжтой)
Сугалааны үр дүнг шалгах, цэцэрлэгтээ бүртгүүлэх
Танилцуулах уулзалт, урьдчилсан цугларалт
 эмэлт элсэлтэнд бүртгүүлэх, үр дүнг шалгах
Н
Цэцэрлэгтээ бүртгүүлэх
Танилцуулах уулзалт, урьдчилсан цугларалт

Бага сургуулийн элсэлт [Эцэг эхийн зүгээс бэлтгэх зүйлс] Сургуульд элсүүлэх мэдэгдэл хүлээн авах болон элсэлтийн бэлтгэл
6-12
нас
Зайлшгүй
эзэмших
ёстой
боловсрол
нь
төлбөргүй

12 сар
~ 2 сар

Сургуульд элсүүлэх мэдэгдэл хүлээн авах: Харьяа баг, суурингийн захиргаа болон хорооны
Иргэдэд үйлчлэх төвөөс илгээнэ.
	Хэдий Солонгос улсад төрсөн ч гэсэн гадаад эцэг эхтэй бол тухайн хүүхдэд сургуульд
элсүүлэх мэдэгдэл илгээдэггүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 12-р хуудаснаас уншина уу.

1 сар

Сургуулийн урьдчилсан цугларалт: Сургууль болон элсэлтийн тухай танилцуулга

3 сар

Элсэлтийн ёслолын үйл ажиллагаа

Дунд сургуулийн элсэлт [Эцэг эхийн зүгээс бэлтгэх зүйлс] байхгүй(холбогдох бичиг баримт зэргийг бага сургуулийн зүгээс нэгдсэн журмаар бэлтгэдэг.)
12-15
нас

1 сар

дундуур

2 сар

эхэн

2 сар

дундуур

Дахин хуваарилалт хийх, нэмэлт хуваарилалт хийх хүсэлт гаргах, анги хуваарилах шалгалт авах.

2 сар

дундаас

Нэмэлт хуваарилалтын дүнг зарлах.

3 сар

эхэн

Элсэлтийн ёслолын үйл ажиллагаа

Дунд сургуулийн элсэлтийн хуваарь гарна.
Дунд сургуульд элсэгчдийн нэрсийг зарлаж, урьдчилсан цугларалт хийнэ.

Ахлах сургуулийн элсэлт

15-18 нас

Энгийн ахлах сургууль, Чөлөөт
хэлбэрийн улсын ахлах сургууль
(Сүүлийн элсэлт: 12-1-р сарын орчим)

Х арьяа бүс нутаг: Сугалаагаар
Харьяаллын бус бүс нутаг: Сонгон шалгаруулалтаар

Тусгай ахлах сургууль, Гүнзгийрүүлсэн
ахлах сургууль, Чөлөөт хэлбэрийн
хувийн ахлах сургууль
(Эхний элсэлт:10-11-р сарын орчим)

1 сургууль сонгож бүртгүүлнэ.
Мэдээлэл: Ахлах сургуулийн элсэлтийн талаарх нэгдсэн мэдээллийн цахим хуудас
(www.hischool.go.kr)

Дээд сургууль

18 наснаас дээш

3)	2017 оноос эхлэн цэцэрлэгт бүртгүүлэх, орох бүх үйл явц(нэмэлт элсэлт) болон бусад холбоотой мэдээллийг Цэцэрлэгийн элсэлтийн мэдээллийн
систем болох ‘Анхны сургууль(www.go-firstschool.go.kr)’ цахим хуудас танд хүргэнэ.
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13)
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02. Цэцэрлэгт орох
Хамрах хүрээ
	3-аас дээш насны сургуулийн өмнөх насны хүүхэд4)

Цэцэрлэгт
	2 017 оноос эхлэн цэцэрлэгт бүртгүүлэх, орох бүх үйл явц(нэмэлт элсэлт) болон бусад холбоотой
мэдээллийг Цэцэрлэгийн элсэлтийн мэдээллийн систем болох ‘Анхны сургууль(www.go-firstschool.go.kr)’
цахим хуудас танд хүргэнэ. Харин хувийн цэцэрлэгүүд онлайнаар биш цэцэрлэг дээрээ5) бүртгэлээ хийх
тохиолдол бий тул тухайн цэцэрлэгээсээ заавал асуугаарай.
	‘Анхны сургууль’ цахим хуудас руу одоо ч гэсэн орж үзэж болох бөгөөд цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл унших,
гишүүнээр бүртгүүлэх зэрэг эрх цэцэрлэгт элсэх хүүхэд бүртгэж, сонгон авдаг 11 сард нээгддэг.

TIPS
Цэцэрлэгийн элсэлтийн систем ‘Анхны сургууль’
Хүүхдээ цэцэрлэгт оруулахыг хүссэн асран хамгаалагч нар, хүссэн цагтаа, хүссэн цэцэрлэгийнхээ талаарх мэдээллийг
онлайнаар хайж олоод, элсэх хүсэлт гаргахад цэцэрлэгийн зүгээс шударгаар явагдсан сонгон шалгаруулах сугалааны
үр дүнг мэдэгдэн, эцэг эхчүүдийн ая тухыг хангаж, цэцэрлэгийн багш ажилчдын ажлыг хөнгөлж өгдөг систем юм.
※ 'Анхны сургууль’ цахим хуудас: www.go-firstschool.go.kr
	Асран хамгаалагч нь өөрийн нэр дээр гар утасны дугаар(мөн айпин) болон хувийн батламжийн
тусламжтайгаар ‘Анхны сургууль’ системд нэвтэрч(гишүүнээр бүртгүүлэн) хүүхдийнхээ мэдээллийг оруулна.
Харин компьютер ашиглах боломжгүй юм уу хувийн батламжгүйгээс системийг ашиглаж чадахгүй
тохиолдолд цэцэрлэг дээр өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх боломжтой.
	Орон нутаг тус бүрийн хүүхэд харах төв болон цэцэрлэгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Цэцэрлэгийн
мэдээллийн цахим хуудаснаас(e-childschoolinfo.moe.go.kr) уншаарай.
	Цахим хуудсанд байрлуулсан ерөнхий бүртгэлийн хуудсыг нэг удаа бөглөсний дараа хүүхэд тус бүрээр
оруулахыг хүссэн цэцэрлэгээ сонгоход бүртгэл хийгдэж, бүртгэлийн хуудас хэвлэн авах боломжтой болно.
Бүртгэл эхлэн болон энгийн гэсэн хоёр хэсэгтэй. Эхлэн бүртгэл дууссаны дараа энгийн бүртгэл явагддаг.
Тиймээс таны бүртгүүлэхийг хүссэн цэцэрлэгт олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг эхлэн бүртгэлд хамруулдаг
эсэхийг элсэлтийн журам болон цэцэрлэгээс заавал лавлаарай.
4)	1 сарын 2-ноос 3 сарын 1-ний өдрийн хооронд төрсөн 2 настай хүүхэд орон нутаг болон цэцэрлэгийн нөхцөл байдлаас хамаарч цэцэрлэгт элсэх
боломжтой(Бага насны хүүхдийн боловсролын хуулийг хэрэгжүүлэх тушаалын 29-р зүйл)
5)	Орон нутаг, цэцэрлэг бүр ялгаатай ч ихэнхдээ 11~12 сард дараа жилийн шинэ элсэгчдийг бүртгэдэг. Бүртгэл хийхээр зарласан өдөр холбогдох
бичиг баримтыг өөрийн биеэр аваачиж өгөх шаардлагатай. Ямар бичиг баримт шаардлагатайг цэцэрлэгийн зар дээрээс харах буюу цэцэрлэгээс
нь лавлана уу.
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	Хэд хэдэн цэцэрлэгт тэнцсэн байлаа ч зөвхөн нэгт нь бүртгүүлэн орох боломжтой. Өргөдөл өгсөн бүх
цэцэрлэгтээ тэнцээгүй юм уу сонгогдсон цэцэрлэгт бүртгүүлээгүй асран хамгаалагч нь өөр сул орон тоотой
цэцэрлэгт нэмэлт элсэлтээр элсэн орох боломжтой.
	Цэцэрлэгт элсэн орохоор эцсийн байдлаар бүртгүүлсний дараа эцэг эхчүүдэд зориулсан танилцуулах
уулзалт, урьдчилсан цугларалт зохион байгуулж, цэцэрлэгт элсэн суралцахад мэдэх ёстой зүйлсийн талаар
танилцуулдаг. Элсэлтийн ёслол ихэнхдээ 3 сарын эхээр болдог.

TIPS
Бага насны хүүхдийг сургах сайн сургууль, цэцэрлэг сонгох арга
Бага насны хүүхдийг сургах сургууль цэцэрлэгийг сонгохдоо дараах 4 нөхцлийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.
1. Байрлал : Гэр болон эцэг эхийн ажлаас ойрхон газар
- Цэцэрлэгт ирж очих зай хол бол хүүхэд биеийн болон сэтгэл санааны стрессэнд ордог.

2. Боловсролын философи : Эцэг эхийн боловсролын философитой адилхан байх
- Цэцэрлэг бүр өөр өөрийн гэсэн боловсролын философитой. Ямар сургалтыг голлож байна гэдгийг сайн харах хэрэгтэй.

3. Тохижилт : Аюулгүй, ариун цэврийг сайн сахидаг газар
- Хүүхэд тань өдрийн тэн хагасыг өнгөрөөх газар учир аюулгүй, цэвэрхэн эсэх, янз бүрийн тоглоомоор тоглож, суралцах
боломжтой газар эсэхийг сайн харах хэрэгтэй.

4. Багш : Хүүхэдтэй сайн харилцаж чаддаг багш
- Бага насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд эерэг нөлөө үзүүлж чадах, сайн харилцаж чаддаг байх.

Цэцэрлэгт явах бэлтгэл

Эцэг
эхчүүд эхлээд өөрийн хүүхдээ сургалтын төлбөрийн тэтгэмжинд хамрагдах эсэхийг олж мэдэх хэрэгтэй.
Элсэлттэй холбоотой нэмэлт бичиг баримт(тухайн цэцэрлэгээс хамаарч, аав ээж нь хоёулаа ажилладаг тохиолдолд
хичээлийн дараах сургалтанд хамруулах өргөдөл гаргах зэрэг), цээж зураг, урьдчилан сэргийлэх тарилга болон
эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан тухай тодорхойлолт, бусад цэцэрлэгийн зүгээс шаардсан зүйлсийг бэлтгэнэ.
		※	Цэцэрлэгт явж эхлэхийн өмнө эцэг эхчүүд танилцуулах уулзалтанд заавал оролцож, хангалттай мэдээлэл
аваарай. Хүүхэдтэйгээ хамт орох гэж байгаа цэцэрлэгт нь очиж нөхцөл байдалтай танилцах нь цэцэрлэгтээ
дасахад нь дэм болдог.
	Хүүхдээ ахуйн аюул ослоос сэргийлэхэд сургаж, эцэг эхээсээ хол байлгаж дасган, үеийн хүүхэдтэй тоглох,
амьдралын наад захын хэвшилд сурган(бие засах, хоолоо идэх), цэцэрлэгийн автобусаар зорчихдоо анхаарах
зүйлийг зааж өгнө.
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	Асран хамгаалагч та ‘Анхны сургууль’ цахим хуудаснаас бүртгүүлсэн цэцэрлэгтээ сонгогдсон эсэх, хүлээлгийн
жагсаалтанд хэдэд байгаагаагаа шалгаарай. Гишүүнээр бүртгүүлэхдээ асран хамгаалагчийн оруулсан утасны
дугаараар сугалааны үр дүнг шалгах боломжтой гэсэн зурвас(SMS) очно.

Хүүхэд сургуульд орлоо

03. Бага сургуульд элсэн суралцах
Сургуульд орох нас
	Тухайн оны 1-р сарын 1-ны өдрөөс 12-р сарын 31-ны өдрийн хооронд 6 нас хүрч буй хүүхдийг сургуульд орох
насанд хүрсэн гэж үзэх бөгөөд уг хүүхэд дараа жилийнхээ 3 сард бага сургуульд элсэн ордог.

Бага сургуульд элсэх
	Бага сургуульд элсэн орох насны хүүхэдтэй айл өрхөд харьяа баг, суурингийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд
үйлчлэх төвөөс хүүхдээ сургуульд элсүүлэхийг мэдэгдсэн мэдэгдлийг гэрийнх нь хаягаар илгээдэг. Сургуульд
элсүүлэх мэдэгдэл 12-р сарын 20-ны өдөр орчим очих ба Боловсролыг дэмжих газраас тогтоосон нутаг дэвсгэрийн
хүрээнд, эцэг эх (асран хамгаалагч)-ийнх нь оршин суугаа газраас хамааран сургуулийг нь тогтоож өгдөг.
	Хүүхдийнхээ сургуульд элсэн орох болсон эсэхийг харьяа баг, суурингийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд
үйлчлэх төв дээр очин лавлан мэдэх боломжтой.
	Улсын болон хувийн бага сургуулиудын элсэлтийн хугацаа харилцан адилгүй байж болох бөгөөд хүүхдийнхээ
орох гэж байгаа сургуулиас энэ тухай өөрийн биеэр лавлана уу.
	Ямар нэг шалтгааны улмаас хуваарилсан сургуулиас нь ондоо бага сургуульд хүүхдээ элсүүлэх гэж байгаа бол
орох гэж байгаа сургуулийн захирлаас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Ямар нэг шалтгааны улмаас хуваарилсан
сургуулиас нь ондоо бага сургуульд хүүхдээ элсүүлэх гэж байгаа бол орох гэж байгаа сургуулийн захирлаас
зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
	Сургуульд элсэх насанд хүрэхэд 1 жил дутуу байгаа буюу 1 жил өнгөрч буй хүүхдийн бие бялдрын хөгжил,
сурах чадвар зэрэг хувь хүний онцлогоос хамаарч наснаас нь эрт сургуульд оруулах мөн хойшлуулах
боломжтой. Хүүхдээ сургуульд эрт оруулах(жинхэнэ насаар 5 настай болж буй жилд өргөдөл гаргана) буюу
хойшлуулах(жинхэнэ насаар 6 настай болж буй жилд өргөдөл гаргана) хүсэлтэй эцэг эхчүүд жил бүрийн
10-р сарын 1-ны өдрөөс 12 сарын 31-ны өдрийн хооронд харьяа баг, суурингийн захиргаа болон хорооны
Иргэдэд үйлчлэх төв дээр очин өргөдөл гаргах хэрэгтэй. Илүү тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл оршин сууж
буй газрынхаа харьяа баг, суурингийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвөөс лавлана уу.

TIPS
Гадаад хүүхэд сургуульд элсэх
Хэдий Солонгос улсад төрсөн ч гэсэн гадаад эцэг эхтэй бол тухайн хүүхдэд сургуульд элсүүлэх мэдэгдэл илгээдэггүй. Тиймээс
сургуульд элсэн орох гэж байгаа бол ойр байгаа бага сургууль дээр Солонгос улсад оршин сууж буйг нотлох бичиг баримтаа
авч очиж элсэлтийн талаар зөвлөгөө авна уу. Бүртгэлгүй гадаад иргэн ч гэсэн сургуульд элсэн суралцах боломжтой бөгөөд
байрны түрээсийн гэрээ болон батлан даах бичиг зэрэг тухайн нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй нь үнэн болохыг нотлох бичиг
баримт, мөн хүүхдийн төрсөн он, сар, өдрийг нь шалган баталгаажуулах бичиг баримтыг бэлтгэж очих хэрэгтэй.
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Энгийн дунд сургуульд элсэх үйл явц
	Бага сургуульд суралцаж буй хүүхдийн хувьд дунд сургуульд элсэн орох элсэлтийн бичиг баримт бэлтгэх, элсүүлэх
үйл явцыг тухайн сурч буй бага сургуулиас хариуцан гүйцэтгэдэг тул эцэг эхийн зүгээс бэлдээд байх зүйл байхгүй.

Тусгай, гүнзгийрүүлсэн сургалттай дунд сургуульд элсэх үйл явц
	Тусгай, гүнзгийрүүлсэн сургалттай дунд сургуулийн хувьд сургууль бүр байгуулагдсан өөрсдийн гэсэн
зорилгоосоо хамаараад тусгай болзлуудын хүрээнд шинэ элсэгчидийг шалгаруулж авдаг.
	Шинэ сурагч шалгаруулж авах шаардлага, үе шат, арга нь сургууль болгон ялгаатай байдаг. Хүүхдээ оруулахыг
эрмэлзэж буй сургуулийн цахим хуудаснаас элсэлтийн журам(элсэлтийн бүртгэл болоод бүртгэл явагдах
хугацаа, бүрдүүлж өгөх бичиг баримт, тавигдаж буй шаардлага, шалгаруулах арга болон цагийн хуваарь, сонгон
шалгаруулалт зэрэг)-ыг мэдэж авах хэрэгтэй.

Дунд сургуулийн элсэлт
Ангилал

Онцлог

Энгийн дунд сургууль

Тусгай, гүнзгийрүүлсэн сургалттай дунд сургууль

-С
 урагчдын хүйснээс нь хамаарч эмэгтэйчүүдийн
дунд сургууль, эрэгтэйчүүдийн дунд сургууль,
эрэгтэй эмэгтэй холимог сургууль гэж ангилдаг.

- Тодорхой салбарт авьяастай сурагчийг сонгон
суралцуулдаг.
- Биеийн тамирын дунд сургууль, урлагийн дунд
сургууль, олон улсын дунд сургууль.

Сургалтын төлбөр
(Элсэлтийн төлбөр,
хичээлийн төлбөр)

Төлбөргүй

Төлбөртэй(Сургууль бүр өөр)

Элсэлт

Боловсролын газраас сургуулийн тойргийг
харгалзан үзэж хуваарилана.

Тусгай сонгон шалгаруулалтын(Бага, дунд
боловсролын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоолын
76-р зүйл) дагуу шалгаруулж авна
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БНСУ-д төрсөн буюу Солонгос улсын харьяат
хүүхэд сургуульд элсэн суралцах

04. Дунд сургуульд элсэх

Хүүхэд сургуульд орлоо

05. Ахлах сургуульд элсэх
Ахлах сургуульд сонгон элсүүлэх хугацаа
	Ахлах сургуульд шинэ сурагч сонгон элсүүлэх хугацааг эхний болон сүүлийн элсэлт гэж ангилдаг. Энгийн ахлах
сургууль болон чөлөөт хэлбэрийн олон нийтийн ахлах сургууль нь сурагчдаа сүүлийн элсэлтээр элсүүлдэг.
Тусгай ахлах сургууль, гүнзгийрүүлсэн тусгай ахлах сургууль, чөлөөт хэлбэрийн хувийн ахлах сургуулиуд эхний
элсэлтээр сурагчдаа шалгаруулж авдаг.

Ахлах сургуулийн элсэлт
Ангилал

Нарийвчилсан
ангилал

Зорилго

Элсэлт

Энгийн ахлах
сургууль

Энгийн ахлах
сургууль

Дунд сургуулийн боловсролын суурин
дээр тулгуурлан дунд боловсрол олгодог.

· Ижил түвшинтэй газар: Сугалаагаар
· Ижил бус түвшинтэй газар: Дунд сургуулийн
дүн, сонгон шалгаруулах шалгалт

Гадаад хэлний
ахлах сургууль

Гадаад хэлний чадвартай боловсон хүчин бэлтгэнэ.

Олон улсын
ахлах сургууль

Олон улсын мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэнэ.

Байгалийн
Тусгай
шинжлэх ухааны
гүнзгийрүүлсэн ахлах сургууль
сургалттай ахлах
Урлагийн ахлах
сургууль
сургууль

Тусгай ахлах
сургууль

Чөлөөт
хэлбэрийн ахлах
сургууль

Бусад сургууль

Байгалийн шинжлэх ухааны боловсон хүчин бэлтгэнэ.

Сурагчийн бие даан суралцах чадварыг үнэлэх
сонгон шалгаруулалт

Сурагчийн бие даан суралцах чадварыг үнэлэх
сонгон шалгаруулалт

Урлагийн ажилтан бэлтгэнэ.
Дунд сургуулийн дүн, ярилцлага, ур чадвар

Биеийн тамирын
ахлах сургууль

Тамирчин бэлтгэнэ.

Үйлдвэрлэлийн
ахлах сургууль

Нарийн мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх хүн
бүрт тохирсон сургалтын хөтөлбөртэй.

Онцлог
(мэргэжил)

Авьяас чадвар, чадамжаараа ижил төстэй сурагчдыг тусгай
салбарын боловсон хүчин болгон бэлтгэнэ.

Онцлог
(уламжлалт бус)

Байгальд гарч дадлага хийх зэргээр танин
мэдэхүй голлосон сургалт.

Чөлөөт
хэлбэрийн
хувийн ахлах
сургууль

Сургууль болгон төрөл бүрийн сургалт явуулдаг.
Хувийн сургуулийг илүү чөлөөтэй байлгах нөхцөл
бололцоогоор хангасан.

Сурагчийн бие даан суралцах чадварыг үнэлэх
сонгон шалгаруулалт
(Зарим сургуулиуд дунд сургуулийн дүнг
харгалзсан сугалаагаар сонгон шалгаруулдаг)

Чөлөөт
хэлбэрийн олон
нийтийн ахлах
сургууль

Сурч боловсрох нөхцөл муутай орон нутгийн хүүхдүүдэд
боловсрол олгох олон нийтийн ахлах сургууль хичээллүүлэх
замаар орон нутаг хоорондын болон нийгмийн даврхрага
хоорондын боловсролын ялгааг арилгах зорилготой.

· Ижил түвшинтэй газар: Сугалаагаар
· Ижил бус түвшинтэй газар: Дунд сургуулийн
дүн, сонгон шалгаруулах шалгалт

Гоц авьяастны
сургууль

Гоц авьяастай хүнийг эрт илрүүлж,
чадварт нь тохирсон сургалт явуулна.

Санал болгосон хүүхдийг юм уу сонгон
шалгаруулах комиссын хурлаар оруулж шалгана.

Дунд сургуулийн дүн, ярилцлага, ур чадвар

Дунд сургуулийн дүн, ярилцлага, ур чадвар

※	Ахлах сургуулийн элсэлтийн мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудаснаас(www.hischool.go.kr) элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээллийг авч болно.
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Гадаад улсад тодорхой хугацаагаар
амьдарч байгаад БНСУ-д ирж
шилжин суралцах

01. Танилцуулга
	Ямар ч орны иргэн байсан хамаагүй, гадаадад тодорхой хугацаагаар амьдарч
байгаад Солонгост ирсэн хүүхэд дараах журмын дагуу шилжин суралцана.
Шилжин суралцах шийдвэр гаргах
Харьяа оршин суугаа газрын сургуулиас асууж тодруулах
[Шилжин суралцахтай холбоотой зөвлөгөө]
1. Оршин суугаа газрын ойролцоох сургууль: Хичээлийн эрхлэгч мөн сургалтын албаны дарга
2. Б
 оловсролын газар, Боловсролыг дэмжих төв: Элсэлт хариуцсан ажилтан(41-р хуудсан дахь аймаг хотын Боловсролын газрын утасны дугаарыг харах) болон олон соёлт гэр бүлийн
боловсрол хариуцсан ажилтан(Боловсролын газрын утасны дугаарыг 22-р хуудаснаас харах)

Шилжин суралцахад шаардлагатай бичиг баримт6)
Сургуульд элсэн суралцах болон шилжин суралцах өргөдөл(Хот тус бүр өөрсдийн маягттай) 1 хувь
	Сурагчийн хилээр орж ирсэн нь үнэн болохыг тодорхойлсон, эсвэл гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлснийг батлах бичиг (Хилээр орж ирсэн нь үнэн болохыг тодорхойлсон
тодорхойлолт) 1 хувь
※ Дээрх тодорхойлолтыг гаргаж өгөх боломжгүй бол ‘Байрны түрээсийн гэрээ, тухайн байранд оршин суугааг батлах байрны эзний баталгаа зэрэг оршин суугааг нотлох бичиг баримт’-ыг өгч болно.
Боловсролын түвшинг нотлох бичиг баримт7) (Сургууль төгссөн гэрчилгээ, сурч байсныг батлах тодорхойлолт, дүнгийн хуудас)
Аймаг, хотын Боловсролын журамд заасан бусад баримт бичиг(Харьяа Боловсролын газраас заавал лавлах)

Ангилал

Агуулга

Боловсролын яамны цахим хуудсанд тавьсан “Гадаадад эзэмшсэн боловсролын хувьд зөвшөөрөгдөх сургууль”-д сурч байсан бол
апостил болон консулын тодорхойлолтыг тухайн сургуулийн захирлын олгосон бичиг баримтаар төлөөлүүлж болно.
Боловсролын яамны цахим хуудсанд ☞ Гадаадад эзэмшсэн боловсролын хувьд зөвшөөрөгдөх сургуулийн нэрсийг Боловсролын яамны www.moe.go.kr цахим хуудасны Эхлэл нүүр:
тавьсан гадаадад эзэмшсэн
Бодлого>Бага, дунд, ахлах, сургуулийн боловсрол>Сургалтын хөтөлбөр цэснээс үзнэ үү. : (Баримт бичгийн нэр : “Гадаадын бага,
боловсролын хувьд зөвшөөрөгдөх
дунд, ахлах боловсролын хувьд зөвшөөрөгдөх сургуулийн нэрс”)
※	Хэрвээ цахим хуудсанд нэр нь байхгүй тохиолдолд сурагчийн эцэг эх нь(асран хамгаалагч нь), суралцаж байсан сургууль нь
сургуульд сурч байсан бол
тухайн орны албан ёсны боловсролын байгууллага болохыг тайлбарлах буюу апостил болон консулын газрын нотриатаар
батлуулсан албан тодорхойлолт авчирч өгнө.
Апостилийн гэрээнд хамрагдсан улс Гадаад бичиг баримтын апостилийг(Apostille) шалгаж үзсэний дараа солонгос хэлээр орчуулж нотриатаар батлуулаад өгнө.
орон бол
(Хавсралт 4. Апостилийн гэрээтэй улсуудын нэрсийг 31-р хуудснаас үзнэ үү.)
Апостилийн гэрээнд хамрагдаагүй улс Апостилийн гэрээнд хамрагдаагүй улс бол төрсөн улсадаа эх хувь болон орчуулсан хувийг нь(солонгос хэл) нотриатаар батлуулаад
орон бол
тухайн орны БНСУ-ын консулын тамга даруулж өгнө.
	Үүнээс гадна сургуулиасаа хамаарч, сургалтын зорилгоор, сурагчийн талаар мэдээлэл авахын тулд гадаад паспортын хуулбар, гэр бүлийн лавлагаа, иргэний үнэмлэхний
лавлагаа(Солонгосын харьяат болсон тохиолдолд) шаардаж болно.
[Гадаадад эзэмшсэн боловсролын түвшинг зөвшөөрөх зарчим]
Сургуульд 6-аас дээш жил сурч төгссөн бол: Бага сургууль төгссөн гэж үзнэ.
Сургуульд 9-өөс дээш жил сурч төгссөн бол: Дунд сургууль төгссөн гэж үзнэ.
Сургуульд 12-оос дээш жил сурч төгссөн бол: Ахлах сургууль төгссөн гэж үзнэ.
[Боловсролын түвшинг тогтооход бэрхшээлтэй тохиолдолд]
Боловсролын түвшинг тогтооход бэрхшээлтэй тохиолдолд аймаг, хотын Боловсролын газарт боловсролын түвшинг тогтоох хүсэлт гаргана.(17-р хуудсанд дэлгэрэнгүй
тайлбарласан.)

Элсэх буюу шилжин орж буй сургуульдаа холбогдох бичиг баримтуудыг өгнө
Элсэх буюу шилжин суралцана
6) Сургууль болон аймаг хотын Боловсролын газар бүрийн шилжин суралцахтай холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримтууд харилцан адилгүй байж болно.
7) Боловсролын түвшинг нотлох холбогдох бичиг баримт нь гадаадад ямар сургуульд сурч байсан, хэр хугацаанд суралцсан зэргийг нотолдог бичиг баримт юм.
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16) 7)

Хүүхэд сургуульд орлоо

TIPS
Апостил(Apostille) тодорхойлолт
Харилцан гэрээ байгуулсан улсуудаас олгож буй албан бичиг(дүнгийн тодорхойлолт зэрэг)-ийг апостилээр
баталгаажуулсан тохиолдолд Солонгос улсад дотоодын албан бичгийн нэгэн адил хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

Апостил(Apostille) хэрхэн авах вэ?
① Сурч байсан гадаадын сургуулиасаа боловсролынх нь түвшинг нотолж чадах албан бичиг авах(орчуулгын
хувилбарыг хавсаргах*, сургуулийн захирлын тамга, гарын үсэг заавал байх)
✽ Орчуулгыг нотриатаар батлуулсан тохиолдолд л апостилоор баталгаажуулах боломжтой.
② Тухайн улсын Гадаад харилцааны яам болон апостил олгодог байгууллагаар баталгаажилт хийлгэнэ.(Apostille наах)
③ Шилжин суралцах гэж буй Солонгосын боловсролын байгууллагадаа өгөхөд албан бичиг хэмээн хүлээн зөвшөөрнө.

Үндсэн
хууль болон НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоор хүүхэд бүрийн зайлшгүй боловсролд
хамрагдах эрхийг баталгаажуулсан байдаг тул Солонгос улсад ямар хэлбэрээр оршин сууж байгаагаас үл
хамааран хүүхэд бага, дунд сургуульд элсэн суралцах боломжтой. Эцэг эхчүүд өөрсдийн байдлаа бусдад
мэдэгдэх вий гэж айсандаа хүүхдээ сургуульд өгөхгүй байх тохиолдол хааяа гардаг. Хүүхдийн сурч боловсрох
эрхийг хөндөхгүй байх үүднээс хууль бусаар амьдарч буй иргэдийг сургуульд сурч буй хүүхдээр нь түрий
барьж баривчилдаггүй болно.
▣ НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
2-р зүйлийн 1. Оролцогч улсууд хүүхдийн, түүний эцэг, эх буюу хууль ёсны асран хамгаалагчийг арьс үндэс,
арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэс, угсаа, нийгмийн гарал, эд хөрөнгө,
эрүүл мэнд, төрсөн болон бусад байдлаас үл шалтгаалан аливаа хэлбэрээр алагчилахгүй энэхүү Конвенцид
заасан бүх эрхийг харьяалалдаа байгаа хүүхэд бүрийн хувьд хүндэтгэн хангана.
28-р зүйлийн 1. Оролцогч улсууд хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хүлээн зөвшөөрч, энэ эрхийг тэгш
боломжийн үндсэн дээр аажмаар хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь арга хэмжээ авна:
А. Бага боловсролыг үнэ төлбөргүй, заавал эзэмшүүлнэ

	Солонгос сургуульд хүүхдээ өгөх сонирхолтой эцэг эхчүүд эхлээд тухайн сургууль эсвэл аймаг, хотын
Боловсролын газар болон Боловсролыг дэмжих төвд биечлэн очиж элсэлтийн талаарх зөвлөгөө авах
хэрэгтэй.(Хавсралт 1 Аймаг, хотын Боловсролын газрын утасны жагсаалтыг 22-р хуудаснаас үзнэ үү.)
Сургуулийн хувьд элсэлттэй холбоотой зөвлөгөөг ихэнхдээ тухайн сургуулийн хичээлийн эрхлэгч мөн
сургалтын албаны дарга өгдөг. Харин аймаг хотын Боловсролын газар, Боловсролыг дэмжих төв бол
элсэлт хариуцсан ажилтан болон олон соёлт гэр бүлийн боловсрол хариуцсан ажилтан(Олон соёлт гэр
бүлийн боловсролын зөвлөх) зөвлөгөө өгдөг. Хариуцсан хүмүүс нь ажил дээрээ байхгүй байх юм уу, хүлээх
шаардлага заримдаа гардаг тул шууд явж очилгүй урьдчилан утсаар ярьж цаг авсны дараа очихыг зөвлөе.
Дээрх хүснэгтэнд заасан бичиг баримтуудыг авч очвол зөвлөгөө авахад илүү тус дөхөмтэй байх болно.
Сургалттай холбоотой зорилгоор нэмэлт бичиг баримт шаардаж болно.
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Сурагч

Сургууль

Сурагч

Оршин сууж буй газарт
харьяалагдах сургууль
дээр очих, шилжин
суралцах хүсэлт гаргах

Бичиг баримтыг нь шалгаж, хичээл тус бүрээр дүйцүүлэн тооцох үнэлгээ
хийсний дараа зохих журмийн дагуу шилжин суралцана.
(Бага сургууль- Оршин сууж буй газарт харьяалагдах сургуульд шилжин суралцана.
Дунд сургууль-Сул орон тоотой сургуульд орох боломжтой.
Ахлах сургууль-Хичээлийн хөтөлбөрийг сурч чадах чадамжтай сурагчийг
захирлыг зөвшөөрлөөр элсүүлнэ)

Сургуульдаа бүртгүүлэх

02. Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн боловсролын түвшинг тогтоох комисс
	Дунд сургуульд шилжин суралцах хүсэлтэй ч боловсролынх нь түвшинг нотлох боломжгүй олон соёлт
гэр бүлийн сургуулийн насны(6~18 нас) хүүхэд аймаг хотын Боловсролын газарт боловсролын түвшнээ
тогтоолгох хүсэлт гаргаж болно.
	Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн боловсролын түвшинг сурагчийн өргөдөл, бусад холбогдох бичиг баримт,
сургуульд суралцах нас, төрсөн улс болон гуравдагч улсад суралцсан хугацаа, одоогийн боловсролын түвшин,
сурагчийн болон асран хамгаалагчийн хүсэл сонирхлыг нэгтгэн дүгнэж тогтооно.
	Боловсролын түвшинг тогтоох комисс нь холбогдох хүсэлт гаргасан сурагчийн суралцах чадварыг шалгах зорилгоор
шаардлагатай тохиолдолд аман шалгалт болон боловсролын түвшинг үнэлэх бичгийн шалгалт авч болно.

<Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн боловсролын түвшинг тогтоох үе шат>
Сурагч
(Өргөдөл гаргагч)

Аймаг болон хотын
Боловсролын газар

Боловсролын түвшинг
тогтоох комисс

Аймаг болон хотын
Боловсролын газар

Аймаг болон хотын Боловсролын
газарт боловсролын түвшинг
тогтоож өгөхийг хүссэн өргөдөл
гаргана. (Шуудангаар болон
биечлэн очиж)

Бичиг баримтыг хүлээн авч
бүртгээд Боловсролын түвшинг
тогтоох комиссыг хуралдуулна.

Бичиг баримтыг шалгана.
(Шаардлагатай бол ярилцлага
хийх буюу боловсролын түвшинг
үнэлэх бичгийн шалгалт авна)

Шалгалтын үр дүнг мэдэгдэнэ.

Боловсролын газар өгөх бичиг баримтын жагсаалт
Боловсролын түвшин тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл 1 хувь.
Гадаад паспортны хуулбар 1 хувь буюу төрсөн он сар өдрийг лавлах боломжтой албан бичиг 1 хувь.
Солонгос улсад оршин сууж байгааг нотлох бичиг 1 хувь буюу гадаад иргэний бүртгэлийн лавлагаа 1 хувь.
	Боловсролын түвшинг нотлох холбогдох бичиг баримт 1 хувь(Боловсролын түвшинг нотлох бичиг өгөх
боломжгүй тохиолдолд хамаарахгүй.)
※ Англи хэлнээс бусад гадаад хэлээр үйлдсэн бичиг баримтын эх хувь болон орчуулсан хувийг нотариатаар баталгаажуулж
өгөх хэрэгтэй.
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<Шилжин суралцах хүсэлт гаргах>

Хүүхэд сургуульд орлоо

[Өргөдлийн маягт]

Боловсролын түвшинг тогтоохыг хүссэн өргөдөл
Овог нэр
Өргөдөл
гаргасан

Иргэний
бүртгэлийн дугаар✽

Хаяг

Зураг

Утасны
дугаар
Асран
хамгаалагч

Овог нэр

Өргөдөл
гаргагчтай ямар
холбоотой болох

Иргэний
бүртгэлийн дугаар✽
Утасны
дугаар

Хаяг
( ) Бага сургууль төгссөнтэй дүйцүүлэх

Өргөдлийн
агуулга

( ) Дунд сургууль төгссөнтэй дүйцүүлэх
( ) Бусад :
※ Хамаарах хаалтанд ( ) ○ тэмдэг зурна уу. Бусад тохиолдолд өргөдлийн агуулгыг дэлгэрэнгүй бичнэ.

Нэмэлт мэдээлэл
※	Сургуульд өөрийн биеэр шилжин суралцах хүсэлт гаргаж байсан бол холбогдох үйл явдал,
(Өргөдөл
солонгос хэлний түвшин болон орчуулгын дэмжлэг авч байсан эсэхийг бичнэ үү.
гаргагчийн санал)

Боловсролын түвшнээ тогтоолгохоор өргөдөл гаргаж байна.

Өргөдөл гаргасан:

(тамга)

※ Хавсаргах бичиг баримт
1. Гадаад паспортны хуулбар 1 хувь, эсвэл төрсөн он сар өдрийг шалгаж болох албан бичиг 1 хувь
2. Солонгос улсад амьдарч байгааг батлах баримт бичиг 1 хувь, эсвэл гадаад иргэний бүртгэлд
бүртгүүлсэн лавлагаа1 хувь
3. Боловсролын түвшинг нотлох баримт бичиг 1 хувь(байгаа тохиолдолд)

20 он

сар

өдөр

00 хотын Боловсролын газрын дарга танаа
✽ Иргэний бүртгэлийн дугаар байхгүй бол гадаад иргэний бүртгэлийн дугаар бичнэ. Хоёулаа байхгүй бол төрсөн он сар өдөр бичнэ.

※ Дээрх маягт нь аймаг, хотын Боловсролын газраас хамаарч өөр өөр байж болно.
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01. Олон соёлын цэцэрлэг
	Олон соёлын цэцэрлэг нь олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд тусгай боловсрол(хэлний боловсрол) олгох, мөн бүх
хүүхдүүдэд(энгийн болон олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүд) олон соёлын мэдлэг олгох зорилготой сургалт явуулдаг.
	Хэлний боловсрол: Цэцэрлэгт орохоос өмнө болон дараах хэлний чадварыг үнэлэх, нийтээр хамруулах
хэлний сургалт, ганцаарчилсан хэлний сургалт
	Олон соёлын тухай ойлголт олгох сургалт: Хүүхэд болон цэцэрлэгийн ажилчид, эцэг эхчүүдийн олон соёлын
талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, харилцан ойлголцох чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

	Улсын хэмжээнд 116 Олон соёлын цэцэрлэг ажиллаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл
харьяа аймаг хотын Боловсролын газарт хандаарай. (2016 онд хичээллэж буй Олон соёлын
цэцэрлэг: 23-р хуудаснаас үзэх).

02. Олон соёлын бэлтгэл сургууль
	Солонгос хүнтэй гэрлэсэн аав/ээжийгээ даган Солонгос улсад ирсэн олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд болон
гадаад хүүхдүүд, солонгос хэл, соёл сайн мэддэггүй тул шууд ердийн сургуульд элсэн орж сурахад
хүндрэлтэй байдаг. Тиймээс тэдгээр олон соёлт сурагчдыг сургуульдаа дасан зохицоход нь туслахын
тулд солонгос хэл, соёлыг голчлон сургадаг Олон соёлын бэлтгэл сургуулийг хичээллүүлж байна.
	Одоо улсын хэмжээгээр нийт 165 сургууль(105 бага сургууль, 43 дунд сургууль, 4 ахлах сургууль,
бага·дунд·ахлах 6 цогцолбор сургууль, төв бүтэцтэй 3 сургууль) хичээллэж байна. Дэлгэрэнгүй
мэдээллийг холбогдох аймаг, хотын Боловсролын газраас лавлана уу.

03. Олон соёлын төвлөрсөн сургууль
	Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүд олноороо суралцдаг зарим ердийн сургуулийг олон соёлын сургалт
бүхий сургууль болгон, сургуулийн бүх сурагчдад олон соёлын тухай ойлголтыг төлөвшүүлэх зэрэг
олон соёлтой танилцах хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, зааж сургаж байна.
	Олон соёлын тухай ойлголтыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр: Олон соёлын харилцаа, харилцан ойлголцол, соёлын олон
талт чанар, өрөөсгөл үзэл, ялган гадуурхах явдлын эсрэг байх, дэлхийн иргэний боловсрол зэрэг хөтөлбөр.
	Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд зориулсан хөтөлбөр: Хос хэлний сургалт, зөвлөгөө, хичээлд нь туслах,
давтуулах(менторинг) зэрэг хөтөлбөр
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Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд
зориулсан боловсролын байгууллага

Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд
зориулсан боловсролын байгууллага

Хүүхэд сургуульд орлоо

	Оршин сууж байгаа газрын ойролцоо олон соёлын сургалт бүхий сургуульд шилжих буюу элсэн
суралцах боломжтой. Мөн эцэг эх хүсэлт гаргасан тохиолдолд харьяа бүсийн бус сургуульд ч элсэн
суралцаж болно.(Энэ тохиолдолд сургуулийн захирлын зөвшөөрөл шаардлагатай.)
	Одоо улсын хэмжээнд Олон соёлын төвлөрсөн нийт 313 сургууль хичээллэж байна(265 бага
сургууль, 41 дунд сургууль, 7 ахлах сургууль). Дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох аймаг, хотын
Боловсролын газраас лавлана уу.

04. Уламжлалт бус сургууль
<Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд зориулсан боловсролын түвшинг хүлээн зөвшөөрдөг уламжлалт бус сургууль>
Сургуулийн нэр

“Нэг ертөнц” сургууль
(www.globalsarang.
com, Сөүл хот, Гүру
дүүрэг)

Сургуулийн
хэлбэр

Бага сургууль

Онцлог
- Солонгос хэл, англи хэл, хятад хэл, хоёрдогч гадаад хэлийг
хослуулсан тусгай сургалттай.
- Хичээлийн дараах сургалт, авьяас чадвар нээж хөгжүүлэх сургалттай.
- Анги тус бүр нэг бүлэгтэй
- Анги хамаарахгүй суралцах боломжтой бэлтгэл сургуультай.

Төлбөр

Төлбөргүй

Дунд сургууль

- Боловсролын түвшинг зөвшөөрөх итгэмжлэгдсэн уламжлалт бус сургууль (Итгэмжлэгдсэн
уламжлалт бус сургууль тул тодорхой хугацаагаар суралцсаны дараа өөрийн шилжин
очсон сургуульдаа буцаж очно)

Ахлах сургууль
(мэргэжил
олгох)

- Мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж ажилд орох боломж чадварыг нэмэгдүүлнэ.Солонгос хэлний
сургалтанд хамруулж нийгэмд дасан зохицох чадварыг дээшлүүлэх тал дээр голлон анхаардаг.
- Ерөнхий боловсролын хичээлүүд болон мэргэжлийн чадварын үнэмлэх сертификат авах
хичээлүүд заадаг.
- Олон хэлний багш ажилладаг.
- Аялал жуулчлалын контентын тэнхим, аялал жуулчлалын үйлчилгээний тэнхимтэй
· Бичиг баримт, ярилцлагаар сонгон шалгаруулж элсүүлнэ.

Төлбөргүй

Солонгосын
политехникийн Дасум
сургууль (www.dasom.
kopo.ac.kr, Хойд
Чүнчон, Жэчонь)

Ахлах сургууль
(мэргэжил
олгох)

- Боловсролын түвшинг хүлээн зөвшөөрдөг уламжлалт бус сургуулийн хувьд мэргэжлийн ур
чадвар эзэмшүүлэх замаар ажилд орох боломж чадварыг дээшлүүлэхэд голлон анхаардаг
- Солонгос хэлний түвшин тус бүрийн хичээл, иргэний харьяалал солиулах шалгалтанд бэлтгэх
хичээл, ЮНЕСКО-гийн дэлхийн иргэний хичээл, техник технологи, ур чадварын хичээл.
- Компьютер техник, Плант тоног төхөөрөмж, Смарт цахилгаан гэсэн 3 тэнхимтэй.
- Бичиг баримт, ярилцлагаар сонгон шалгаруулж элсүүлнэ.
- Бүх сурагчид дотуур байранд амьдарна.
- Сурагчид нь 3 жил дараалан Улсын ур чадварын шалгалтанд 100% тэнцэж үнэмлэх авсан,
төгсөгчидийн дэвшин суралцах хувь болон ажилд орсон хувь өндөр.

Төлбөргүй
(Дотуур байр,
хоол үнэгүй)

Инчонь “Ханнүри”
сургууль
(www.hannuri.icesc.kr)

- Боловсролын түвшинг зөвшөөрөх итгэмжлэгдсэн уламжлалт бус сургууль
(Итгэмжлэгдсэн уламжлалт бус сургууль тул тодорхой хугацаагаар сурч байгаад өөрийн
Бага·дунд·ахлах шилжин очсон сургуульдаа буцаж очдог)
- Олон нийтийн сургууль(Орон тооны багш томилон ажиллуулдаг. Хос хэлний багштай)
цогцолбор
· Солонгос хэлний сургалтанд суурилсан хичээл (Бага: 1 анги)
сургууль
- Ерөнхий боловсролын хичээл(50%), Тусгай хичээл(50%) ордог.
- Дотуур байртай(Бага сургуулийн 5-аас дээш ангийн хүүхэд орох боломжтой)

Сөүл “Дасум” аялал
жуулчлалын ахлах
сургууль
(www.sds.hs.kr,
Сөүл хот, Жүн дүүрэг)

Бага болон дунд
сургууль: Төлбөргүй,
Ахлах сургууль:
Төлбөртэй*
(Дотуур байрны
төлбөр тусдаа)
Төлбөртэй*(Дотуур
байрны төлбөр
тусдаа)

✽ Сургалтын төлбөр нь энгийн олон нийтийн сургуультай ижил.

※ Өдрийн хоолны төлбөр, дотуур байрны төлбөр, дүрэмт хувцасны төлбөр, төрөл бүрийн хөтөлбөрт оролцох төлбөр нь орон
нутаг болон сургуулиас хамаарч харилцан адилгүй байна.
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Хавсралт 1
<Аймаг, хотын Боловсролын газрын хаяг, утасны дугаар>
Боловсролын
газар
Сөүл хотын
Боловсролын
газар
сан хотын
Боловсролын
газар
эгү хотын
Боловсролын
газар
нчон хотын
Боловсролын
газар
Гуанжү хотын
Боловсролын
газар

Дэжон хотын
Боловсролын
газар

Үлсан хотын
Боловсролын
газар

Хаяг

Утасны дугаар
Хариуцсан ажилтан 02-3999-113

Сөүл хот, Жунру дүүрэг, Сунвол гил 48(Шинмүн ру 2-77)

Олон соёлын төв 02-399-9058, 9067
Лавлах утас 02-1396

Бүсан хот, Бүсанжин дүүрэг, Хуажи гудамж 12
(Янжон 1-р хороо 455-1)
Бүсан хот, Бүсанжин дүүрэг, Жонпу өргөн чөлөө 209 гудамж 26
(Нуримарү 4 давхар)

Хариуцсан ажилтан 051-860-0274
Лавлах утас 051-860-0114
Олон соёлын төв 051-819-7062~3
Хариуцсан ажилтан 053-231-0515

Дэгү хот, Сүсон дүүрэг, Сүсон гудамж, 76 гудам 11

Олон соёлын төв 052-231-0515
Лавлах утас 053-231-0000
Хариуцсан ажилтан 032-420-8266

Инчон хот, Намдун дүүрэг, Жонгаг гудамж 9(Гүвол хороо)

Олон соёлын төв 032-420-7697
Лавлах утас 032-423-3303
Хариуцсан ажилтан 062-380-4373

Гуанжү хот, Со дүүрэг, Хуа-үн гудамж 93

Олон соёлын төв 062-380-4373
Лавлах утас 062-380-4500

Дэжон хот, Со дүүрэг, Дүнсан гудамж 89 (Дүнсан хороо)

Хариуцсан ажилтан 042-480-7608
Лавлах утас 042-480-7979

Дэжон хот, Жүн дүүрэг, Тэхөн гудамж 134(Тэхөнхороо) Хьехуа
барилга 3 давхар

Зүүн бүсийн Олон соёлын төв
042-253-7589

Дэжон хот, Со дүүрэг, Бэжэ гудамж 155-40(Дума хороо) Бэжэ Их
Сургууль

Баруун бүсийн Олон соёлын төв 042-5205996

Үлсан хот, Жүн дүүрэг, Хойд бүсийн хурдны автозам 375
(Юүгуг хороо)

Хариуцсан ажилтан 052-210-5412

Үлсан хот, Үлжү сум, Онян тосгон, О-өм гацаа 238-2

Олон соёлын төв 052-255-8180~3

Сэжун хотын
Боловсролын
газар

Сэжун өөрөө удирдах хот, Ханнүри өргөн чөлөө 2154

Гёнги аймгийн
Боловсролын
газар

Гёнги аймгийн Боловсролын газрын Өмнөд бүсийн захиргаа:
Гён ги аймаг, Өйжонбү хот, Дун-ил гудамж 700
Шихөн Боловсролыг дэмжих төв: Гёнги аймаг, Шихөн хот,
Маюү гудамж, 446 гудам, 11-2
Ансан Боловсролыг дэмжих төв: Гёнги аймаг, Ансан хот,
Данвон дүүрэг, Жоггөм гудамж, 134
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Лавлах утас 052-210-5400

Хариуцсан ажилтан 044-320-2416
Лавлах утас 044-320-1000
Хариуцсан ажилтан 031-820-0652
Хариуцсан ажилтан 031-411-4511
Хариуцсан ажилтан 031-412-4518

Хавсралт

Боловсролын
газар

Хаяг

Утасны дугаар

Хариуцсан ажилтан 033-258-5521
Ганвон аймгийн Ганвон аймаг, Чүнчон хот, Ёнсо гудамж, 2854
Лавлах утас 033-258-5114
Боловсролын
газар
Олон соёлын төв 033-255-1980
Ганвон аймаг, Чүнчон хот, Собүдэсон гудамж, 63гудам 6-1(Ёндун 87-6)
(Хятад хэл) 070-7708-2123
Хойд Чүнчон
аймгийн
Боловсролын
газар

Хойд Чүнчон аймаг, Чонжү хот, Совон дүүрэг, Чоннам гудамж 1929
(Саннам хороо 4-11)

Хариуцсан ажилтан 043-290-2109

Хойд Чүнчон аймаг, Чонжү хот, Сандан дүүрэг, Гюсо гудамж, 17

Олон соёлын төв 043-255-2974

Лавлах утас 043-290-2000

Хариуцсан ажилтан 041-640-7231,7233

Өмнөд аймгийн

Боловсролын газар Өмнөд Чүнчон аймаг, Хунсон сум, Хунбүг баг, Сонхуа гудамж 22

Лавлах утас 041-640-7234
Олон соёлын төв 041-640-7233

Хойд Жолла
аймгийн
Боловсролын
газар
Өмнөд Жолла
аймгийн
Боловсролын
газар
Хойд Гёнсан
аймгийн
Боловсролын
газар
Өмнөд Гёнсан
аймгийн
Боловсролын
газар
Жэжү
аймгийн
Боловсролын
газар

Хариуцсан ажилтан 063-239-3347
Хойд Жолла аймаг, Жонжү хот, Вансан дүүрэг, Хунсан гудамж 111

Өмнөд Жолла аймаг, Мү-ан сум, Самхян баг, Ожиннүри гудам 10
(Намагни 1457 тоот)

Лавлах утас 063-239-3114
Хариуцсан ажилтан 061-260-0382
(Филиппин) 061-260-0379
Лавлах утас 061-260-0114
Хариуцсан ажилтан 054-805-3306

Хойд Гёнсан аймаг, Андун хот, Пүнчон баг, Дучон өргөн чөлөө 511

Олон соёлын төв 054-805-3306
Лавлах утас 054-805-3000

Өмнөд Гёнсан аймаг, Чанвон хот, Өйчан дүүрэг, Жүн-ан өргөн
чөлөө 241 (Юнху хороо 6-1 тоот)

Хариуцсан ажилтан 055-268-1516

Өмнөд Гёнсан аймаг, Чанвон хот, Өйчан дүүрэг, Юнжи гудамж 264

Олон соёлын төв 055-210-5160

Жэжү аймаг, Жэжү хот, Мүнён гудамж 5 (Ён хороо 311-46)
Жэжү аймаг, Жэжү хот, Жучон тосгон, Шинхөн гудамж, 2 гудам

Лавлах утас 055-268-1100

Хариуцсан ажилтан 064-710-0254
Лавлах утас 064-710-0114
Олон соёлын төв 064-784-9040

※	“Хариуцсан ажилтан” гэсэн дугаар нь Боловсролын газрын Олон соёлын сургалт хариуцсан ажилтны утасны дугаар бөгөөд
зарим аймаг, хотын Боловсролын газрын “Олон соёлын төв”-ийнхөн олон соёлын сургалтын талаар мэдээлэл хүргэдэг
※	“Лавлах утас” гэсэн дугаар нь аймаг, хот тус бүрийн Боловсролын газраас иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, зөвлөгөө өгөх
зорилгоор ажиллуулдаг утасны дугаар юм.
※ Улсын хэмжээнд аймаг хотын 17 Боловсролын газар, 178 Боловсролыг дэмжих төв ажиллаж байна.
※	Оршин сууж буй газрынхаа харьяа Боловсролыг дэмжих төвийн хаяг болон утсыг харьяа аймаг, хотын Боловсролын газраас лавлана уу.
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Хавсралт 2
<‘Солонгосын боловсролын тогтолцоо болон дэвшин суралцахтай холбоотой
мэдээлэл’-ийн нэмэлт видео материалыг хэрхэн үзэх тухай заавар>
	Видео материал нь сургуулийн өмнөх насны болон бага ангийн хүүхэдтэй олон соёлт гэр бүлийн
эцэг эхчүүдэд зориулагдсан бөгөөд нийт 6 цагийн хичээлээс(1 цагийн хичээл нь 25 минут) бүрдэнэ.
Солонгосын боловсролын тогтолцоо болон бага сургуульд элсэхээс авахуулаад төгсөх хүртэл
сургуулийн амьдралын талаарх мэдээллийг агуулсан.
	Үндэсний Олон соёлын боловсролын төвийн цахим хуудас(www.nime.or.kr), Зайн сургалттай
Их сургуулийн Прайм коллеж Хоб сургуулийн цахим хуудас(http://hub.knou.ac.kr), Данүри
цахим хуудаснаас(www.liveinkorea.kr) үзэж болно. Солонгос хэлээр дуу оруулсан тус видеог 5
хэлээр(вьетнам, хятад, япон, англи, орос) хадмалтай бөгөөд аль ч хэлийг нь сонгон үзэж болно.
Хичээлийн
цаг

Хичээлийн нэр

Түлхүүр үгс

1

Солонгосын сургуулийн талаар
мэдэж авцгаах уу?

Хүүхэд харах төв, цэцэрлэг, бага, дунд,
ахлах сургууль, дээд боловсролын
байгууллага, заавал эзэмших
боловсрол

2

Бага сургуульд орох бэлтгэлээ
хэрхэн хангах вэ?

Сургуульд элсэхийг мэдэгдсэн
мэдэгдэл, урьдчилсан цугларалтын
өдөр, өдөр өнжүүлэх, хичээлийн
дараах сургалт, эцэг эхэд зориулсан
сонин

3

Бага сургуулийн өдөр тутмын
амьдрал, 1 жилийн хугацаанд юу
хийдэг тухай мэдэж авцгаах уу?

Гол үйл ажиллагаа, хичээл, хичээлийн
цаг, өдрийн цай, танин мэдэхүйн
аялал сургалт, зуны амралт, биеийн
тамирын тэмцээн, богино хугацааны
амралт

4

Хүүхдийнхээ бага сургуулийн
бэлтгэлийг хэрхэн хангах вэ?

Бага сургуульд бэлтгэх, хэрэгтэй
хичээлийн хэрэгсэл, харилцах хуудас,
хичээлдээ явахдаа мөрдөх аюулгүйн
дүрэм, ослоос урьдчилан сэргийлэх

5

Хүүхдийнхээ гэрийн даалгавар
болон хичээлийг хэрхэн
хийлгэх вэ?

Хичээл хийлгэх, гэрийн даалгаврын
хэлбэр, чээж бичиг, өдрийн
тэмдэглэл, ном уншлага, явцын
үнэлгээ

6

Бага сургууль төгссөний дараа
яах вэ?
(Цаашид сурах чиглэл, дэвшин
суралцахтай холбоотой мэдээлэл)

Бага сургууль төгссөний дараах үйл
явц, хувь хүний онцлог, дэвшин
суралцах, цаашид сурах чиглэл,
мэргэжил, ур чадварын үнэмлэх,
үнэмлэх авахтай холбоотой мэдээлэл
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Видео

<Цэцэрлэгтэй холбоотой үг хэллэг(жишээ)>
Үг хэллэг

Агуулга

Цэцэрлэгийн хүүхэд

Цэцэрлэгт явдаг бага насны хүүхдийг хэлнэ. Төрсөн оноороо 3 наснаас дээш, бага сургуульд орох
хүртлэх(голдуу 5 нас) насны хүүхдүүд цэцэрлэгт явдаг.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн
эцэг эх

Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эх буюу асран хамгаалагчийг хэлнэ.

Цэцэрлэгтээ явах

Цэцэрлэгийн хүүхэд цэцэрлэгтээ очин сурч, хүмүүжихийг хэлнэ.

Цэцэрлэг тарах

Цэцэрлэгийн хүүхэд цэцэрлэг дээр сургалтаа дуусгаад гэртээ харихыг хэлнэ.

Хүүхэд өөрийн хүссэнээр ангид байгаа төрөл бүрийн тоглоом наадгайгаар(өрж овоолох, айл гэр болж
Чөлөөт сонголт бүхий үйл
тоглох, зураг зурах, хөгжим тоглох, ярих, эвлүүлэх, туршилт хийх зэрэг) хэрхэн тоглохоо төлөвлөж,
ажиллагаа
тоглож, дүгнэх цаг бөгөөд өдөрт 1 цагаас доошгүй хугацаанд үргэлжилдэг.
Гадаа тоглох

Цэцэрлэгийн хүүхэд гадаа(тоглоомын талбай, элсэн тойрог) тоглохыг хэлнэ. Өдөрт 1 цагаас доошгүй
хугацаанд үргэлжилдэг.

Өдрийн хоол

Цэцэрлэгээс хүүхдүүдэд өгдөг өдрийн хоол.

Эцэг эхэд зориулсан
сонин

Цэцэрлэгт явагдсан сургалт, эцэг эхийн боловсрол, хүүхдийн боловсролтой холбоотой мэдээллийг
бичсэн хуудас.

Үндсэн хичээлийн хөтөлбөр эхлэхээс өмнө, мөн хичээлийн дараах сургалт дууссаны дараа
Өглөө, орой, өдрийн турш
үргэлжилдэг энэхүү үйлчилгээ нь эхнэр нөхөр хоёулаа ажилладаг гэр бүл болон өрх толгойлсон эцэг,
харах үйлчилгээ
эхтэй хүүхдүүдийг харж асрах үйлчилгээ юм. Тусгайлсан хичээлийн хөтөлбөргүй.
Хичээлийн дараах багш

Үндсэн хичээлийн цаг дууссаны дараах болон хичээлийн дараах сургалтыг хариуцдаг багш.

Хүүхэд харах хөтөлбөр

Үндсэн хичээлийн хөтөлбөр эхлэхээс өмнө, мөн хичээлийн дараах сургалт дууссаны дараа
үргэлжилдэг энэхүү хөтөлбөр нь эхнэр нөхөр хоёулаа ажилладаг гэр бүл болон өрх толгойлсон эцэг,
эхтэй бага насны хүүхдүүдийг хардаг хөтөлбөр. Асаргаа голлодог.

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг ерөнхийд нь удирдаж, хариуцдаг удирдах албан тушаалтан.

Арга зүйч

Цэцэрлэгийн эрхлэгчид цэцэрлэг ажиллуулахад тусалдаг дунд шатны албан тушаалтан.

Багш, ажилтны чадвар,
хөгжлийн үнэлгээ(Эцэг
эхийн сэтгэл ханамжийн
судалгаа)

Цэцэрлэгийн анги даасан багш, арга зүйч, эрхлэгчийн талаарх сэтгэл ханамжийг онлайнаар үнэлэх
үнэлгээ.

Удирдах зөвлөл

Цэцэрлэгийн багш нарын төлөөлөл болон эцэг эхийн төлөөллөөс бүрдсэн зөвлөл. Голдуу сургалтын
үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шалгаж тавьж зөвлөгөө өгдөг.

Цэцэрлэгийн төлбөр

Сургалтын үйл ажиллагаанд зориулж цэцэрлэгт төлдөг тодорхой хэмжээний төлбөр.

Захиргаа

Цэцэрлэгийн төлбөр, танин мэдэхүйн аялалын төлбөр зэрэг цэцэрлэгийн орлого зарлагын тооцоог
хариуцан гүйцэтгэдэг нэгж.

Скүл бэнкин

Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхийн төлөх ёстой сургалтын төлбөрийг(газар дээр нь очиж танилцах
хичээл гэх мэт) эцэг эхийнх нь данснаас цэцэрлэгийн данс руу автоматаар шилжүүлдэг систем.
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Хавсралт 3

Хүүхэд сургуульд орлоо

Үйл ажиллагааны нэр

Гол агуулга

Элсэлт

Цэцэрлэгт элсэн орохын тулд элсэлтийн бичиг баримт бүрдүүлэн өгөх, сугалаанд оролцох,
цэцэрлэгт бүртгүүлэх зэрэг үйл явц.

Танилцуулах уулзалт

Шинээр элсэн орж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд сургалтын хөтөлбөр болон цэцэрлэгийн
үйл ажиллагааг танилцуулдаг өдөр.

Элсэлтийн ёслол
Танин мэдэхүйн аялал
сургалт
Биеийн тамирын тэмцээн
Эцэг эхтэй зөвлөлдөх
Эцэг эхчүүдэд зориулсан
нээлттэй хичээл
Амралт

Цэцэрлэгт шинэрээ элсэн орж байгаа хүүхдүүдийг цуглуулан хийдэг ёслол.
Танин мэдэх шаардлагатай материал байгаа газар дээр өөрийн биеэр очиж ажиглан, хийж
суралцах.
Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд бүгд оролцдог биеийн тамирын тэмцээн.
Эцэг эх болон анги даасан багш ганцаарчлан уулзаж, хүүхдийн цэцэрлэгийн амьдралын талаар
болон тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар илэн далангүй зөвлөлдөн
ярилцах.
Эцэг эхийг цэцэрлэгт урьж хичээлийг нээлттэй хэлбэрээр заадаг өдөр.
Улирлын төгсгөлд буюу хичээлийн жилийн төгсгөлд цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа түр зогсоон
амардаг. Халуун үед зуны амралт, хүйтэн үед өвлийн амралт зарладаг.(зуны, өвлийн, хаврын
амралт гэх мэтээр)

Хичээлийн шинэ жилийн
нээлтийн ажиллагаа

Амралт дууссаны дараа цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дахин эхлүүлэх үед хийдэг ёслол.

Цэцэрлэг байгуулагдсаны
ойн өдөр

Байгуулагдсаны өдрийг тохиолдуулан жил бүр тогтмол нэг өдөр нэг удаа амардаг өдөр.

Цэцэрлэг амардаг өдөр

Цэцэрлэгээс шийдвэрлэсний дагуу цэцэрлэгт хүүхэд авалгүйгээр нэг болон нэлээн хэдэн өдөр
амардаг өдөр.

Төгсөлтийн баяр

Тодорхой журамд заасан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж дуусгасан тухай батламж
бичгийг гардуулж өгдөг ёслол. 5 настангуудад хамаатай.

Хичээлийн жил
дууссаны баяр

Цэцэрлэгт нэг жилийн турш явж, сурч хүмүүжсэн үед хийдэг ёслол. 3, 4 настангуудад хамаатай.

※ Дээрх үг хэллэгийг тухайн бүс нутаг болон цэцэрлэг тус бүрт өөр өөрөөр хэрэглэдэг байж болно.
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Үг хэллэг
Долоо хоног

Гол агуулга
Даваа гарагаас ням гараг хүртлэх нэг долоо хоногийн хугацаа

Хичээлийн улирал

Хичээлийн нэг жилийг тодорхой шаардлагын улмаас хуваасан хугацаа. Ихэнхдээ 3-аас 8 сар, мөн
9-өөс 2 сар хүртэл хоёр хэсэгт хуваадаг.

Шилжин суралцах

Одоо сурч байгаа сургуулиасаа явж өөр сургуульд орж суралцах.

Сурагчийн хувийн хэрэг

Бага, дунд, ахлах сургуулийн сурагчийн сургуулийн амьдрал, бие махбод, оюун санааны хөгжил,
бусадтай харьцах харьцааны хөгжил зэргийг алдалгүй бичиж тэмдэглэж ирсэн бичиг баримт.

Сурагчийн сурлагын хуудас

Сурагчийн сургуулийн амьдралын талаарх ерөнхий мэдэээлэл(хичээлийн ирц, тасалсан цаг,
сурлагын байдал) зэргийг тэмдэглэсэн бичиг баримт. Улирлын эцэст тараадаг.

Ирснээр тооцох чөлөө

Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэгэн гэрлэх, нас барах, хуулиар зөвшөөрсөн халдварт өвчин гарах, гэр
бүлийнхэнтэйгээ танин мэдэхүйн аялалаар явах зэрэг шалтгаанаар хичээлд яваагүй бол ирснээр
хүлээн зөвшөөрнө.

Мэдэгдэх дэвтэр

Сурагч, анги даасан багшийн хэлж ярьсан сургууль болон ангитай холбоотой мэдээ мэдээллийг
гэр бүлийнхэндээ дамжуулахын тулд бичсэн дэвтэр.

Эцэг эхэд зориулсан сонин

Сургалт хичээлтэй холбоотойгоор зохиогддог төрөл бүрийн арга хэмжээ болон мэдээллийг
сурагчдын эцэг эхэд мэдэгдэхээр сургуулиас гаргасан сонин.

Долоо хоногийн
хөтөлбөрийн танилцуулга

Нэг долоо хоногийн цагийн хуваарь, бэлтгэх хэрэгслийн нэрс, ангийн ажлын талаарх мэдээлэл,
анги даасан багшаас дамжуулахыг хүссэн бусад мэдээллийг багтаасан танилцуулга.

Явцын дүн

Сурагчийн мэдлэг, чадвар, хандлага зэргийг тодорхойлохын тулд сурагчийн өөрийн гараар хийсэн
эд зүйл болон гүйцэтгэлийн явцыг төрөл бүрийн аргаар(эссэ, ярилцлага, мэтгэлцээн, туршилт,
дадлага, ажиглалт, өөрийгөө үнэлэх, бусдаар үнэлүүлэх) үнэлэх явдал.

Хувийн мэдээлэл ашиглахыг
зөвшөөрсөн бичиг

Сурагчийн хувийн мэдээллийг сургалтын үйл явцад хэрэглэж болохыг зөвшөөрсөн эцэг эхийн
зөвшөөрөл.

Хичээлийн дараах сургалт

Хичээлийн үндсэн цагаас хойш хичээлэлдэг төрөл бүрийн сургалтууд.

Эрүүл мэндийн үзлэг

1, 4-р ангийн сурагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд сургуулиас заасан эмнэлэгт эрүүл
мэндийн үзлэгт хамруулах явдал.

Амны хөндийн ариун
цэврийн үзлэг

2, 3, 5, 6-р ангийн сурагчдыг шүдний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд сургуулиас заасан
эмнэлэгт шүдний эмчийн үзлэгт хамруулах явдал.

Биеийн өсөлт хөгжлийн
үзлэг

Сурагчийн өндөр, биеийн жин зэргийг хэмжиж, бие махбодын ерөнхий хөгжил болон эрүүл
мэндийг тодорхойлдог үзлэг, шинжилгээ.

Номын сангийн үнэмлэх

Сургуулийн номын сангаас ном авч уншихад хэрэглэдэг үнэмлэх

Сургуулийн Удирдах зөвлөл

Сургуулийн удирдлага, хичээл сургалттай холбоотой асуудлын талаар хэлэлцдэг, зөвлөгөө өгдөг
нэгж. Сургуулийн багш нарын төлөөлөл, эцэг эхийн төлөөлөл, орон нутгийн иргэдийн төлөөллөөс
бүрдэнэ.

Сургууль хариуцсан цагдаа

Сургуулийн хүчирхийллээс хамгаалахын тулд сурагчид болон эцэг эхчүүдэд сургалт явуулдаг,
хүчирхийллийг таслан зогсоох үйл ажиллагаа эрхэлдэг, сургууль тус бүрийг хариуцсан цагдаа.
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<Бага сургуультай холбоотой үг хэллэг(жишээ)>

Хүүхэд сургуульд орлоо

Үйл ажиллагааны нэр
Элсэлтийн баяр

Гол агуулга
Бага сургуульд шинээр орж буй 1-р ангийн хүүхдүүдийг цуглуулан хийдэг ёслол.

Ангийн зөвлөлийн гишүүн
сонгох

Анги тус бүрт сурагчид санал өгч өөрсдийг нь төлөөлөх төлөөллийг(ангийн дарга, ангийн орлогч
дарга) сонгох явдал.

Сургуулийн зөвлөлийн
гишүүн сонгох

Сургууль тус бүрт сурагчид санал өгч сургуулийг нь төлөөлөх төлөөллийг(сургуулийн сургагчдын
зөвлөлийн дарга, орлогч дарга) сонгох явдал.

Танин мэдэхүйн аялал
сургалт

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүхий газар биеэр очиж, хийж, туршин үзэх замаар мэдлэг, мэдээлэл
олж авдаг сурах үйл ажиллагаа.

Биеийн тамирын тэмцээн

Сургуулийн сурагчдыг нийтэд нь цуглуулж, төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулах явдал.

Сургалт аялал

Сурагчдад байгаль болон соёлыг бодитоор харж, мэдэрч, хийж үзэхэд туслах зорилгоор зохион
байгуулдаг хоногийн аялал. Анги даасан багштайгаа явдаг.

Байгальтай нөхөрлөх аялал
Сургууль байгуулагдсан ойн өдөр
Сургуулийн амралтын өдөр

Сурагчид байгаль дээр гарч, бие бялдар, оюун санаагаа хүчирхэгжүүлэх аялал.
Сургууль анх байгуулагдсан өдрийг тохиолдуулан жил бүр тогтмол нэг өдөр нэг удаа амардаг өдөр.
Сургуулиас шийдвэрлэсний дагуу хичээл оролгүй, нэг болон нэлээн хэдэн өдөр амардаг өдөр.

Сурагчдын эцэг эхийн
зөвлөлийн нэгдсэн хурал

Эцэг эхчүүд цуглан сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааны талаар танилцуулга сонсож, сургуулийн
удирдлагын талаар санал бодлоо солилцох явдал(сургалтын хөтөлбөр танилцуулах хурал)

Сурагчдын эцэг эхтэй
зөвлөлдөх

Эцэг эх болон багш нар уулзаж, сурагчид тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар
илэн далангүй зөвлөлдөн ярилцах.

Сурагчдын эцэг эхэд
зориулсан нээлттэй хичээл
Сурагчийн амралт

Эцэг эхийг ангид урьж хичээлийг нээлттэй хэлбэрээр заадаг өдөр.
Улирлын төгсгөлд буюу хичээлийн жилийн төгсгөлд сургууль үйл ажиллагаагаа түр зогсоон
амардаг. Халуун үед зуны амралт, хүйтэн үед өвлийн амралт зарладаг.(зуны, өвлийн, хаврын
амралт гэх мэтээр)

Хичээлийн шинэ жилийн
нээлтийн ажиллагаа

Амралт дууссаны дараа хичээлийг дахин эхлүүлэх үед хийдэг ёслол.

Сургуулийн урлаг соёын
уралдаан тэмцээн

Сургуулиас зохион явуулдаг үзэсгэлэн, илтгэлийн тэмцээн, бусад уралдаан тэмцээн.

Хичээлийн жил дууссаны
баяр

Хичээлийн нэг жилийг дууссаныг тэмдэглэн хийдэг ёслол.

Төгсөлтийн баяр

Бага сургуулийн 6 жилийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж дуусгасан тухай батламж
бичгийг гардуулж өгдөг ёслол.

※ Дээрх үг хэллэгийг тухайн бүс нутаг болон бага сургууль тус бүрт өөр өөрөөр хэрэглэдэг байж болно.
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Хичээл
Сурах бичиг
Бүтээлч, танин мэдэхүйн үйл
ажиллагаа
Сурагчийн хувийн хэрэг

Гол агуулга
Сургуульд заадаг хичээл.
Хичээлд хэрэглэдэг сурах бичиг.
Хичээлээс гадуур хамрагдаж болох бие даасан үйл ажиллагаа, дугуйлан секц, сайн дурын ажил,
ажил мэргэжилтэй танилцах сургалт зэргийг хэлнэ.
Сурагчийн дүн, сургуулийн амьдралын талаар бичиж тэмдэглэсэн баримт бичиг.

Сурлагын дүн

Сурлагын нэгдсэн дүн(шалгалтын дүн, явцын дүн, бичгийн шалгалтын дүн)

Явцын үнэлгээ

Хичээл тус бүр дээр явцын үнэлгээг хийдэг бөгөөд тухайн хичээлээс хамаарч үнэлэх арга нь өөр
өөр байна.

Ур чадварын шалгалт

Уран зураг, дуу хөгжим, биеийн тамир зэрэг урлаг, биеийн тамирын хичээлийн шалгалт. Зураг
зурах, хөгжим тоглох, уртад харайх, гүйх зэрэг шалгалтууд авдаг.

Англи хэлний сонсох шалгалт

Улсын 17 аймаг, хотын Боловсролын газраас эрхлэн зохион байгуулдаг англи хэлний сонсох
шалгалт. Жил бүр хоёр удаа авдаг. Англи хэлний хичээлийн явцын үнэлгээнд нөлөөлдөг.

Улирал дундын шалгалт
Улиралын эцсийн шалгалт

Туршилтын шалгалт

Улирлын дундуур авдаг шалгалт.
Улирлын эцэст авдаг шалгалт.
Сурлагын дүнд нөлөөлөхгүй боловч элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэхэд хэрэгтэй тул
урьдчилан өгдөг шалгалт.

Үндсэн шалгалт

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр үнэлдэг элсэлтийн шалгалт.

Нэмэлт шалгалт

Ахлах сургуулийн сурлагын дүн болон хувийн хэрэгт үндэслэн үнэлдэг элсэлтийн шалгалт.

Дугуйлан

Сургуулиас тогтоож өгсөн тодорхой цагт, ижил хүсэл сонирхолтой сурагчид цуглаж явуулдаг үйл
ажиллагаа.

Чөлөөт дугуйлан

Сургуулиас тогтоож өгсөн тодорхой цагаас гадна, ижил хүсэл сонирхолтой сурагчид цуглаж
явуулдаг үйл ажиллагаа.
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<Дунд, ахлах сургуултай холбоотой үг хэллэг(жишээ)>

Хүүхэд сургуульд орлоо

Үг хэллэг

Гол агуулга

Анги сольж орох хичээл

Өөрийн ангидаа биш өөр ангид(дүрслэх урлагийн анги, англи хэлний анги, тооны танхим) очиж
ордог хичээл.

Ангийн хурал

Сурагчдын зөвлөл

Эцэг эхийн зөвлөлийн хурал
Хичээлийн дараах сургалт
Бие даалт

Сургуулиас зааж өгсөн тодорхой цагт ангийн хүүхдүүд цуглан хийдэг хурал.
Бүх сурагчдын төлөөлөл болсон сурагчид цугларч, сургуулийн амьдралтай холбоотой санал
бодлоо солилцон хэлэлцэж, шийдвэр гарган, гүйцэтгэдэг хамт олон буюу цугларалт.
Сурагчдын асран хамгаалагчид цуглаж сургуулийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцдэг хурал.
Үндсэн хичээл дууссаны дараа, хүссэн сурагчдад заадаг хичээл.
Бие дааж хийдэг хичээл.

Сайн дурын ажил

Сурагч болон сургууль, сайн дураараа нийгмийн болон олон нийтийн сайн сайхны төлөө ажиллах
явдал.

Танин мэдэүйн аялал сургалт

Сурагч жинхэнэ бодит орчинд очиж мэдлэгээ нэмэгдүүлэхэд нь туслах зорилгоор багшийн
хяналтан дор явагддаг танин мэдэхгүйн сургалт. Сургуулиараа явдаг аялалтай төстэй.

Сургуулийн амралтын өдөр

Амралтын өдөр биш боловч сургуулийн захирлын шийдвэрээр амралт гэж хүлээн зөвшөөрдөг өдөр.

Чөлөөт хөтөлбөрийн систем

Дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан, улирал дундын болон эцсийн шалгалт өгөлгүй
шалгалтынхаа оронд хэлэлцүүлэг, дадлага ажил зэргийг хийдэг тогтолцоо.

Сургуулийн гэмт хэрэг

Сургуулийн гадна болон дотор гарч буй хүчирхийлэл, доромжлол, дарамт, хорио, бэлгийн
хүчирхийлэл, мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан учруулж буй бие махбодын болон сэтгэл
санааны дарамт зэргийг хэлнэ.

Ангийн жижүүр
Ангиараа ижилсүүлэн
өмсдөг хувцас

Ангийнхныхаа төлөө тодорхой цагт сайн дураар ажилладаг хэсэг бүлэг хүүхдүүд.
Биеийн тамирын тэмцээний үед анги хамт олныг нэдмэл байлгахын тулд сургуулийн биеийн
тамирын хувцаснаас гадна ангиараа худалдан авч өмсдөг хувцас.

※ Дээрх үг хэллэгийг тухайн бүс нутаг болон дунд, ахлах сургууль тус бүрт өөр өөрөөр хэрэглэдэг байж болно.
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Хавсралт 4
<Апостил гэрээтэй улс орнууд>
(2016.05. байдлаар)
Тив

Гэрээтэй улс

Ази, Номхон далайн
улсууд (17)

Шинэ Зеланд, Ниуэ, Маршаллын арлууд, Монгол, Вануату, Бруней, Самоа, Австрали, Энэтхэг, Япон,
Хятадын нэг хэсэг(Макао, Хонг Конг), Күүкийн арлууд, Тонга, Фижи, Өмнөд Солонгос, Тажикстан

Европ(52)

Грек, Нидерланд, Норвеги, Дани, Герман, Латви, Орос, Румын, Люксембург, Литва, Лихтенштейн,
Македони, Монако, Монтенегро, Молдав, Мальта, Бельги, Беларусь, Босни ба Херцеговина, Болгар,
Сан-Марино, Серб, Швед, Швейцарь, Испани, Словак, Словени, Армен, Исланд, Ирланд, Азербайжан,
Андорра, Албани, Эстони, Их Британи, Австри, Узбекистан, Украин, Итали, Гүрж, Чех, Казахстан,
Косово, Хорват, Киргизстан, Кипр, Турк, Португали, Польш, Франц, Финлянд, Унгар

Хойд Америк(1)

Америк(Мавританий арлууд, Сайпан, Пуорте Рико хамаарна)

Өмнөд Америк(27)

Гренада, Никарагуа, Доминика, Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс, Мексик, Барбадос, Багамын арлууд,
Венесуэл, Белиз, Сент Люси, Сент-Винсент, Сент Китс ба Невис, Суринам, Аргентин, Антигуа ба
Барбуда, Эквадор, Эл Сальвадор, Гондурас, Уругвай, Чили, Коста-Рика, Колумби, Тринидад ба Тобаго,
Панам, Перу, Парагвай

Африк(11)

Намиби, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, Либери, Лесото, Малави, Ботсвана, Сан-Томе ба
Принсипи, Сейшелийн Арлууд, Свазиланд, Ногоон хошуу, Бурунди

Ойрхи дорнод(4)

Мороко, Бахрейн, Оман, Израиль

Нийт

112 улс
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Сургууль болон сургуульд элсүүлэх журмын тухай олон
соёлт гэр бүлийнхэнд зориулсан зөвлөмж, гарын авлага

Хүүхэд сургуульд орлоо
Монголхэл
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