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Сахилга батын арга хэмжээ авах,  урамшуулан шагнах дүрэм 

(Сургуулийн дүрмийн 1-р хавсралт) 
 

Хүмүүжил боловсролын арга хэмжээ: 

▪ Урамшуулан магтах болон бусад шагналууд 

▪ Сахилгын батын арга хэмжээ 

Урамшуулан магтах ба бусад шагналууд нь сурагчийн сурах эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх 

болон ёс суртахууны боловсролыг бэхжүүлэхэд үйлчилдэг . 

Сахилга батын арга хэмжээ нь  сурагчийн буруу үйлдэл болон сөрөг хандалгыг засах, 

сургуулийн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд хариу үйлдэл хийхэд тусалдаг. Энэ нь хэмжээнээсээ 

илүү мэдэгдэхүйц хэтрэх үед хурдан арга хэмжээ авах явдал юм (сургуулийн дүрэм). 

 

Урамшуулах, бусад шагнал гардуулах 

Сургуулийн захирлын 
урамшуулал (СЗУ) 
 

Сургуулийн 
захирлын 
шийдвэрийн дагуу 
эсвэл өөр нэг 
хуулийн болон хувь 
хүний санаачилгаар 
сурган хүмүүжүүлэх 
зөвлөлд 
хэлэлцүүлсний 
дараа сургуулийн 
захирал олгоно. 

Хүн төрөлхтний иргэний эсвэл 
иргэний эсвэл сургуулийн 
санаачилга, буянтай эсвэл зоригтой 
үйлдэлийн онцгой илэрхийлэл 
урт хугацааны амжилттай ажилд 
зориулж (сурагч нь ангийн 
багшийн магтаалын жагсаалтад 
багтсан хэд хэдэн шалгуурыг удаан 
хугацаанд биелүүлсэн). 
 

Сургуулийн 
захирлын 
магтаалыг 
бакалаврын 
тогтолцоонд, 
түүнийг 
шалгаруулж  
хагас жилийн 
дүнгийн 
гэрчилгээнд  
тэмдэглэнэ. 
 

Ангийн багшийн 
урамшуулал (АБУ) 
 

Үүнийг ангийн багш 
өөрийн шийдвэрийн 
дагуу эсвэл бусад 
багш нарын 
санаачилгаар 
олгоно. 

Сургуулийн санаачлагыг 
илэрхийлэх эсвэл удаан хугацаанд 
амжилттай суралцах,  
Жишээ нь: Сурагчийн үүргээ 
идэвхтэй биелүүлэх, онцгой 
даалгавруудыг биелүүлэх, нийтийн 
ажилд ухамсартайгаар идэвхтэй 
оролцох, бусдад туслан дэмжих, 
зөв хандлага зөв хүмүүжлийг 
бусдад үлгэрлэн харуулж үлгэр 
жишээ сурагч байх (жишээ нь, баг 
хамт олонтойгоо харилцах, 
хоёрдогч түүхий эд цуглуулах 
ажилд оролцох, буяны үйл 
ажиллагаа гэх мэт),  сургуулиас 
зохион байгуулж байгаа аливаа үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 
туслах, сургуулийн сэтгүүлд 
оруулсан хувь нэмэр, сургуулийн 
арга хэмжээнд оролцох, 
сургуулийг  төлөөлөн (олон 
нийтийн дунд, тэмцээнд оролцох 
гэх мэт). 

Ангийн 
багшийн 
магтаалыг 
бакалаврын 
системд 
бүртгэдэг.  
Ангийн багш 
магтаалыг 
хэвлэн 
сурагчид 
гардуулан 
өгнө. 
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Сахилгын батын талаар  арга хэмжээ 
Ангийн багшийн 
сануулга (АБС) 
 

Үүнийг ангийн багш 
өөрийн шийдвэрийн 
дагуу эсвэл бусад багш 
нарын санаачилгаар 
олгодог. 
 

Сургуулийн дүрмийг 
зөрчих 
Сургуулийн дүрмийг 
ноцтой бус зөрчих 

Ангийн багшийн 
сануулгыг бакалаврын 
системд бүртгэдэг.  
Ангийн багш сануулгыг 
хэвлэн сурагчид 
олгоно. 
 

Ангийн багшийн 
зэмлэл/шийтгэл (АБЗ)  
 

Үүнийг ангийн багш 
өөрийн шийдвэрийн 
дагуу эсвэл бусад багш 
нарын санаачлагаар 
олгодог. 
 

Сургуулийн дүрмийн 
дагуу хүлээсэн үүргээ 
зөрчсөн нь сургуулийн 
дүрмийн эсрэг илүү 
ноцтой зөрчил, эсвэл 
ангийн багшийн өгсөн 
сануулгын үр дүн 
гараагүй тохиолдолд. 
 

Ангийн багшийн 
зэмлэлийг бакалаврын 
системд бүртгэдэг.  
Ангийн багш зэмлэлийг 
хэвлэн сурагчид 
олгоно. 

Сургуулийн захиралын 
зэмлэл/шийтгэл (СЗЗ) 

Сургуулийн захирлын 
тушаалаар ангийн багш 
болон бусад багш 
нартай зөвлөлдсөний 
дагуу, багшийн 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсний дараа 
олгодог. 

Сургуулийн дүрэмд 
заасан үүргийг зөрчих - 
Сургуулийн дүрмийг 
ноцтой зөрчсөн, эсвэл 
ангийн багшийн 
зэмлэлийн үр дүн 
гараагүй тохиолдолд. 

Захирлын зэмлэлийг 
бакалаврын системд 
бүртгэдэг.  
Сургуулийн захирал 
өөрөө  зэмлэлийг 
хэвлэн сурагчид 
олгоно. 
 

 

Сахилгын сахилгын арга хэмжээг бакалаврын тогтолцоонд оруулснаар сурагчдын хууль ёсны 

төлөөлөгчид арга хэмжээний талаар тодорхой мэдээлэлтэй болох боломж үүсж байгаа. 

Боловсролын үйл ажиллагаагаар дамжуулан хууль ёсны төлөөлөгчид сөрөг зан авирыг дарах, 

сургуулийн дүрмийн эсрэг зөрчлийг даван туулахад туслалцана. 

Илтгэлийн хуудсан дээрх сурагчдын зан төлөвийг үнэлэх нь тухайн нөхцөл байдалд болон тухайн  

хугацааны зан төлөвийн үнэлгээ бөгөөд сурагчдын үнэлгээний дүрмийн дагуу явагддаг. 

 

Мгр. ба Мгр. Либор Шмейда, MBA 

 


