
 
 
 

Сургууль ба сургуулийн байгууламж сулруулах цагийн хуваарь (2020.4.30-аас хүчинтэй) 

 

 

1 дэхи өдөр 
5.25-нд 

 

1 дэхи өдөр 
4.20-нд, 4.27-нд 

 

 

1 дэхи өдөр 
5.11-нд  

 

 6-р сар 

 

 Хамгийн 

түрүүнд 6.1 

června 

- Дээд  сургуулиуд (шинжлэх 

ухааны-эрдэм шинжилгээний 

байгууллагууд) –сургалтын 

сүүлчийн жилийн хувь хүний 

үйл ажиллагаа үргэлж 

хамгийн ихдээ 5 хүний 

тоотой. Жишээлвэл, хувь 

хүний зөвлөлдөх буюу 

шалгалт өгөх, ялангуяа улсын 

төгсөлтийн буюу дамжааны 

шалгалт. Хувь хүн ганцаараа 

номын санд буюу судлах 

өрөөнд ажиллаж болно, 

зөвхөн сургалтын материалыг 

олж авах буюу буцаах 

зорилгоор явж болно.  

4-р сарын 27-оос дээр дурдсан 

нь дээд сургуулийн сүүлчийн 

жилийн оюутанд хүчинтэй – 

хамгийн ихдээ 5 хүнд 

зөвлөлдөх, шалгалтанд, эмнэл 

зүйн/дадлагын дасгалд  

 

-Дунд сургуулийн, 
консерваторийн ба мэргэжлийн 
дээд сургуулиудын сүүлчийн 
жилийн оюутнууд – зөвхөн 
төгсөлтийн, эцсийн ба 
абсолюторид  – 5 сурагчид  
-Суурь сургуулийн 9-р ангийн 
сурагчид - дунд сургуулийн 
элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх - 
хамгийн ихдээ 15 сурагчид 
-Дээд сургуулийн бүх ангийн 
оюутан – хамгийн ихдээ 15 
хүнтэй (эмнэл зүйн ба дадлагын 
сургалтанд ба дасгалд 
хамаарахгүй) 
 
- Урлагийн үндсэн сургуульд ба  
төрийн хэлний шалгалт авах 
эрхтэй  хэлний сургуульд, 
гадаад хэлний 1 жилийн өдөр 
тутмын курсад – 15 сурагчид 
- Чөлөөт цагийн төвд – 15 хүн 
- Сургуультай өнчин хүүхдийн, 
боловсролын ба оношилгооны 
хүрээлэнд  бүрэн цагийн 
сургалт явуулах 
 
 

 
 - Суурь сургуулийн 1-р шатны 
сурагчдын хувь хүний байлцах 
боломж ба тэдний зохион 
байгуулалттай ба сонирхлын 
үйл ажиллагаа заавал оролцох 
биш сургуулийн бүлгэмийн 
хэлбэрээр 
 – нэг бүлгэмд 15 сурагчид 
байж болно (ширээнд нэг 
хүүхэд), бүлгүүдийн 
бүрэлдүүлбэр өөрчлөж 
болохгүй. 

 

 

 
  
- Консерватор ба 
мэргэжлийн дээд сургуульд 
төгсөлтийн ба эцсийн 
шалгалт ба абсолютори 
дүүргэх боломжтой  
 
-Дунд сургуульд практик 
сургалт  (мэргэжлийн 
дасгал) хийх бa мэргэжлийн 
дээд сургуульд мэргэжлийн 
бэлтгэл хийхэд 
хязгаарлагдсан боломжтой 
– сургуулийн бүлгэмд шиг 
адилхан нөхцөлтэй  

 

 

 
  
- Дунд сургуульд ороход 
зориулсан нэг удаагийн 
оролтын ба сургуулийн 
элсэлтийн  шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх боломжтой   
 
-Суурь сургуулийн 2-р шатны 
сурагчдад ба дунд 
сургуулиудад бага 
бүлгэмээр зөвлөлдөх буюу 
түр зуурын боловсролын үйл 
ажиллагаа явуулах, гол 
хичээлүүдэд зориулж ба 
ангийн цагийн хэлбэр 
баримтлах   

 


