
Элсэлтийн тухай ерөнхий мэдээлэл  

2023 оны 3-р сарын 21-нд нийтлэгдсэн  

2023-2024 хичээлийн жилд зориулж  

1-дүгээр ангийн хүүхдийг бүртгэх нь  

Боловсролын, залуучуудын ба биеийн тамирын яамны заавруудын дагуу Ковид-19 
коронавирусын халдвартай холбоотойгоор хүн амыг хамгаалах тухай засгийн газрын 
онцгой арга хэмжээнүүдийг харгалзан, 2023/2024 оны хичээлийн жилд зориулж 
сургуульд заавал хамрагдах элсэлтийг зохион байгуулах тухай арга хэмжээнүүдийг 
нийтлүүлж байна. 

• Та нар 2023 оны 4-р сарын 24-аас эхлэж 4-р сарын 27-нд хүртэл сургууль дээрээ 
биечлэн ирж элсэлтийг бүртгүүлэх болно. 

• Төрөл бүрийн эх хэлтэй сурагчдын эцэг эхчүүд болон бэлтгэл ангид элсэх хүсэлт 
гаргах сурагчдын эцэг эхчүүд нь 2023 оны 4-р сарын 25-нд мягмар гарагт ба 4-р 
сарын 27-нд пүрэв гарагт 13.00-16.00 цагийн хооронд элсэлтийг бүртгүүлж 
болно. Энэ өдрүүдэд орчуулагч ба сурган хүмүүжүүлэх-сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх 
байгууламжийн ажилтан нь бүртгэл хийхэд оролцоно. 

2023/2024 оны хичээлийн жилд 2016 оны 9-р сарын 1-ээс эхлэж 2017 оны 8-р сарын 31-

ний хооронд төрсөн хүүхдүүдийг сургуульд заавал элсүүлж бү\ртгэх ёстой. Онцгой 

тохиолдолд 2018 оны 6-р сарын 30-аас өмнө төрсөн хүүхэд болон 2022 оны 4-р сард 

бүртгэл гарсан хүүхдүүдэд сургуулийн ирцийг нэг жилээр хойшлуулахыг зөвшөөрсөн 

хүүхдүүд нь элсэлт гарах болно. 

Өргөдөл гаргах нь   

Хүүхдийг элсэлтэнд бүртгүүлж  байгаа эцэг эхчүүд нь (хууль ёсны төлөөлөгчид нь)  
хүүхдийн төрсний гэрчилгээ ба оршин суугаа хаягийн баталгаа авчирна. Энэ хоёр 
баримт бичгийг эцэг эхийн аль нэгнийх нь иргэний үнэмлэхээр гэрчилж болно, тэгэхдээ 
энэ нь хүүхдийн тухай мэдээллийг агуулсан байх ёстой. 

Бүртгэл хийхэд цахим бүртгэлийн систем ба захиалгын системийг ашиглана.  

2023/2024 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэлт гарах ёстой хүүхдийг бүртгэхэд зориулсан  

захиалгын системийг эхлүүлсэн. Нэгдүгээр ангид хүүхдүүдийг  түргэвчлэн бүртгэх зорилгоор  ба 

эпидемийн нөхцөл байдлыг харгалзан энэ жил бид Танд хүүхдийнхээ бүртгүүлэх цагийг ба 

өдрийг ЦАХИМААР ЗАХИАЛАХ боломжийг  дуртгаж байна.  

Захиалгын систем нь 2023 оны 4-р сарын 27-нд 8.00 цагт хаагдах болно. 

 



1-р ангийн элсэлт нь манай сургуулийн гурван хичээлийн ангид явуулагдана (сургуулийн 

бүлгэмд ордог үүдээр доод хаалгаар орж болно). Хоёр ангид нь захиалгын системийг хэрэглэж, 

Таны сонгосон өдөрт ба цагт урьдчилан захиалга өгөх боломжтой. Та дээрх бүх зүйлийг 

холбоосуудыг үзээд мэдэж  болно. 

Хэрэв та урьдчилан захиалаагүй бол, яахав дээ, юу ч болохгүй. Нэг  ангид нь элсэлт 

захиалгагүйгээр ч гэсэн явагдах болно. 

Бүртгэл ба захиалга нь  2023 оны 3-р сарын 21-нд 8.00 цагт эхлээд, 2022 оны 4-р сарын 
27-нд 8.00 цаг хүртэл явагдах болно. 

Хуулийн эмхтгэлийн 500/2004 тоот хуулийн 37-р зүйлийн дагуу, захиргааны дүрэм, 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, (суурь сургуульд элсэлт хийх өргөдлийг) бичгээр бичиж 
эсвэл амаар хэлж протоколд тэмдэглэх эсвэл цахим хэлбэрээр бүртгэж болно. 
Өргөдлийг дараахь аргануудаар гаргаж болно:  

1. биечлэн ирж өргөдөл гаргах (давуу талтай боломж, үүнийг бид их зөвлөж 
байна, багш нь хүүхэдтэй уулзахад юунээс ч илүү байдаг, түүнээс гадна эцэг 
эхчүүд нь биечлэн багштай нь уулзахдаа асуултуудыг шийдвэрлэж болно). 
Хэрэв хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч нь биечлэн ирж өргөдөл гаргах гэвэл, 4-р 
сарын 24-нд даваа гарагаас эхлэж 4-р сарын 27-нд баасан гараг хүртэл 13.00 
цагаас 16.00 цаг хүртэл ирж болно. Захиалгын системийг хэрэглэж Таны сонгосон 
цаг ба өдөрт захиалга хийхийг зөвлөж байна. 

2. сургуулийн өгөгдлийн хайрцагт: q43v4w4 захиалга хийж болно. 
3. и-мэйд явуулж болно, батлагдсан цахим гарын үсэгтэйгээр (энгийн и-мэйл 

явуулж болохгүй!), зөвхөн сургуулийн заагдсан и-мэйлийн хаяг руу бичээрэй: 
pavlickova.pavlina@zslada.cz  

4. шуудангаар явуулж болно : Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká 
Lípa, 470 05  

5. сургуулийн байранд захирлын орох хаалганы хажуудах хайрцаг руу хийж 
болно, өргөдлийг дугтуй дотор хийгээд, дугтуй дээр ЭЛСЭЛТ гэж бичнэ үү. 

Элсэлтийн тухай илүү ойр мэдээллийг утсаар асууж болно: 736 483 067, эсвэл и-мэйл 
бичиж болно: pavlickova.pavlina@zslada.cz 

Бүртгэлийн үйл явц  

Сургуульд заавал элсэх бүртгэл нь албан ёсны хэсэг, ярилцлага болон хүүхэдтэй явуулах 
бусад үйл ажиллагаанаас бүрдэдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн 15 минут үргэлжилдэг. 
Ярилцлага нь хүүхдийг хичээлд явахад нь урам зориг өгөх ба түүнийг сургуульд ороход 
бэлэн байгаа эсэхийг шалгахад зориулагдана. Бүртгэлийн бүх хэсэгт нь хууль ёсны 
төлөөлөгч нь оролцон байж болно. 

Элсэлтийн үеэр хоёр багш нар Та нарт анхаарлаа тавина. Элсэлт нь өөрөө хоёр хэсэгтэй 
бөгөөд 15 минут орчим үргэлжилнэ. 

Албан ёсны бүртгэл 
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Сургуульд заавал элсэх өргөдөл гаргахдаа хууль ёсны төлөөлөгч нь Хуулийн эмхтгэлийн 
500/2004 тоот хуулийн дагуу, захиргааны дүрэм, өөрчлөлт нэмэлт оруулсан, 37-р 
зүйлийн 2-р догол мөрт заагдсан мэдээллийг оруулах болно, энэ нь: 

• өргөдөл гаргагчийн нэр ба овог (хүүхдийн), 
• төрсөн огноо, 
• байнга оршин суух хаяг, жишээлвэл, шуудан хүргэх бусад хаяг зааж өгөх (захиргааны 

дүрмийн 19-р зүйлийн 3-р догол мөрийн дагуу), 
• өргөдлөө зориулж байгаа албан газрыг зааж өгөх (Суурь сургууль, Ческа Липа, 

Шлукновска2904, санхүүжүүлсэн байгууллага) 
• өргөдөл гаргаж байгаа хүний гарын үсэг (энэ тохиолдолд өргөдөл гаргахад хүүхдийг 

төлөөлж байгаа хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг), 
• хууль ёсны төлөөлөгчийн нэр ба овог  
• хууль ёсны төлөөлөгчийн байнга оршин суух хаяг, эсвэл шуудан хүргэх бусад хаяг 

  

Хэрэв хүүхдийг хууль ёсны төлөөлөгчөөс өөр хүн төлөөлж байвал, хүүхдийг төлөөлөх 
эрхээ батлах хэрэгтэй. 
 
Элсэлтийн урам зориг өгөх хэсэг 
Зорилго нь хүүхдийг сургуульд явахад урам зориг өгөх юм. Албан бус хэсэгт нь 
ярилцлага ба хүүхдийн сургуульд ороход бэлэн байхын үнэлгээтэй холбоотой янз 
бүрийн үйл ажиллагаанууд (тоглох эсвэл бусад тохиромжтой хэлбэрүүд) оролцоно. 
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд зориулсан 10 Дүрэмтэй материалд 
хүүхэд нь суурь сургуульд орохын өмнө юу хийж чадах ёстой вэ гэдгийн талаар хууль 
ёсны төлөөлөгчдөд үндсэн мэдээллийг өгдөг. 
Багш ба хүүхдийн ярилцлага нь энэ чиглэлээр явдаг: 

• нэр ба оршин суух  
• шүлэг хэлэх эсвэл дуу дуулах  
• дүрсийг зурах, өнгөнүүд  
• орон зайны чиг баримжаа (дээр, доор, зүүн, баруун) 
• хэлний ур чадвар (үгс ба өгүүлбэрийг давтах) 
• тоо бодлогын ур чадвар (10 хүртэл тоолох, илүү ба бага, гэх мэт). 

 

Сургуульд заавал элсэх хугацааг хойшлуулах 
 
Харьяат сургуулийн зөвлөгөө өгөх байгууламж (сурган хүмүүжүүлэх-сэтгэлзүйн зөвлөгөө 
өгөх төв эсвэл тусгай сурган хүмүүжүүлэх төв) болон мэргэжлийн эмч эсвэл клиник 
сэтгэл судлаачийн талаас санал гаргасан үнэлгээний дагуу (Боловсролын тухай хуулийн 
37-р зүйл) сургуульд заавал элсэх хугацааг хойшлуулах тухай бичгээр бичсэн өргөдөл 
гаргаж болно, үүнийг хууль ёсны төлөөлөгч нь сургуулийн элсэлт болж байх үед 
гаргадаг. 

Сурган хүмүүжүүлэх-сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв дээр дараахь утсаар захиалга хийж 
болдог: 728 541 505, 778 499 169. 

Үйл явцын журам: 



ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨН ТОДОРХОЙЛОЛТТОЙ БОЛСОН 

- суурь боловсролд элсэх тухай өргөдөл гаргаарай  
- зэрэгцээгээр нь хугацаа хойшлуулах тухай өргөдөл гаргаарай 
- зөвлөгөө өгсөн тодорхойлолтыг өргөдлийн хавсралтанд өгдөг 

Юу болох вэ: захирал нь 30 өдрийн туршид суургуульд заавал элсэх хугацааг 
хойшлуулах тухай шийднэ, ямар нэг баримт нь дутагдаж байвал, үүнийг авчраарай гэж 
хэлнэ. 

ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАЙХГҮЙ, ГЭВЧ ХҮҮХЭД НЬ ШИНЖИЛГЭЭ ГАРСАН 

- хугацаа хойшлуулах тухай өргөдөл гаргаарай, үүнд хүүхэд нь шинжилгээ гарсан 
гэж заагаарай, тодорхойлолтыг сургуульд дараа нь авчирна гэж хэлээрэй 

- зэрэгцээгээр нь суурь боловсролд элсэх тухай өргөдөл гаргаарай 

Юу болох вэ: захирал нь элсэлтийн тухай ба хойшлуулах тухай үйл ажиллагаа эхлэнэ, 
30 хоногийн туршид зөвлөгөө өгсөн тодорхойлолтыг авчрахад, энэ хоёр өргөдлийг 
нэгтгээд, хугацаа хойшлуулах тухай шийдвэр гаргана 

ТОДОРХОЙЛОЛТ БАЙХГҮЙ, ГЭВЧ  ҮҮНИЙГ АВАХ ХУГАЦААТАЙ 

- хугацаа хойшлуулах тухай өргөдөл гаргаарай, үүнд хүүхэдтэйгээ хаана ба хэзээ 
очих тухайгаа заагаарай 

- зэрэгцээгээр нь суурь сургуульд элсэх тухай өргөдөл гаргаарай 

Юу болох вэ: захирал нь элсэлтийн тухай ба хойшлуулах тухай үйл ажиллагаа эхлэнэ, 
30 хоногийн туршид зөвлөгөө өгсөн тодорхойлолтыг авчрахад, энэ хоёр өргөдлийг 
нэгтгээд, хойшлуулах тухай шийдвэр гаргана, хэрэв тодорхойлолтыг авчрахгүй бол, 
энэ хоёр үйл ажиллагаа таслаад, тодорхойлолт ирэхийг хүлээнэ, хэзээ үүнийг авчрах 
тухай Танд хугацаа тогтооно. Хэрэв Та хугацаанд нь амжихгүй бол, элсэлтийн тухай 
шийдвэрлээд, хойшлуулах тухай үйл ажиллагаа нь таслагдана. Хэрэв 8-р сар хүртэл 
тодорхойлолтыг авчирвал, хугацаа хойшлуулах тухай шийдвэр гаргана, энэ нь 
хүчинтэй болно.    

ТОДОРХОЙЛОЛТ БАЙХГҮЙ, ХУГАЦАА БАЙХГҮЙ, ГЭВЧ ХОЙШЛУУЛАХ СОНИРХОЛТОЙ 
БАЙНА 

Оршилд байгаа сургалтыг уншаарай. Хоёр өргөдлийг гаргаарай, тэгээд сургуулийн 
зөвлөгөө өгөх байгууламжаас үйлчилгээ шаардаарай – хүүхдийг шинжилгээнд 
захиалаарай. Захирал нь өмнөх учирт шиг адилхан арга хэмжээ авах болно. 

Хэрэв хойшлуулахийг зөвшөөрвөл ба сонирхолтой байвал  (их зөвлөж байна) эцэг 
эхчүүд нь хүүхдийг БЭЛТГЭЛ ангид оруулах тухай өргөдөл гаргана, энэ нь манай 
сургуульд 2023 оны 9-р сарын 1-нд нээгдэх гэж байна. Ийм өргөдлөө нэн түрүүнд 
сургуулийн захиргаанд явуулаарай. 



Хүүхдийг бэлтгэл ангид авах тухай шийдвэр авсан эцэг эхчүүдийг 6-р сард хуралд урих болно 
(хугацаа дараа тодруулна), тэнд бэлтгэл ангийн үйл явцын тухай толорхой мэдээлэл авна. 

Нэмэлт мэдээлэл 

Ческа Липа хотын 2016 оны 3/2016 тоот захирамжийн дагуу тус сургуулийн харьяа 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух хаягтай (оршин суух хаягаа бүртгүүлсэн 
гадаадын иргэдийн) хүүхдүүдийг 1-р ангид нэн түрүүнд элсүүлэх болно. Хууль ёсны 
төлөөлөгчид нь харьяа дүүргээс өөр газарт байгаа суурь сургуулийг сонгож болно. 

Сургуулийн захирал нь сургуульд заавал элсэх хугацааг хойшлуулах тухай зөвшөөрч 
болно. Эцэг эх нь хойшлуулах хүсэлт гаргасан ч гэсэн элсэлтийн өргөдлийг өгөх ёстой. 
Хугацаа хойшлуулах хүсэлт нь тухайн сургуулийн зөвлөгөө өгөх байгууламж ба 
мэргэжлийн эмч эсвэл клиник сэтгэл судлаачийн зөвлөгөө өгсөн үнэлгээгээр нотлогдсон 
байх ёстой (Боловсролын тухай хуулийн 37-р зүйл). 

Эцэг эх (хууль ёсны төлөөлөгч) биечлэн уулзахдаа хүүхдийн төрсний гэрчилгээ ба оршин 
суугаа хаягийн баталгаа үзүүлнэ. Энэ хоёр баримт бичгийг эцэг эхийн аль нэгнийх нь 
иргэний үнэмлэхээр орлуулж болно, тэгэхдээ энэ нь хүүхдийн тухай мэдээллийг 
агуулсан байх ёстой. Эцэг эх (хууль ёсны төлөөлөгч нь) ямар ч хязгаарлалтгүйгээр 
хүүхдийнхээ элсэх сургуулийг сонгох боломжтой. Хүүхдийг сургуульд бүртгэх асуудлыг 
сургуулийн захирал шийдэдэг. Харьяа дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин сууж 
байгаа хүүхдүүдийг суурь сургуульд нь давуу эрхтэйгээр элсүүлдэг. Ческа Липа хотын 
захирамжаар сургуулийн дүүргүүдийг тогтоодог. 

Бүртгэж авах тухай мэдэгдэл 

Суурь боловсролд элсэх тухай шийдвэрийг сурагчдын ордог үүдэнд болон тус 
сургуулийн цахим хуудсанд - www.zslada.cz жагсаалтыг байршуулан зарлана. Элсэлт 
гарсан хүүхдийг жагсаалтанд заахдаа өөрсдөд нь олгосон бүртгэлийн дугаартайгаар ба  
үйл явцын үр дүнтэйгээр хамт нийтлэнэ. Энэ жагсаалтыг нийтлэснээр боловсролд элсэх 
өргөдөлд нь шийдвэр гарч, олон нийтэд мэдэгдсэн гэж үзэх болно. Элсэлтийн тухай 
шийдвэрийг шуудангаар илгээхгүй. 

Эцэг эхчүүдэд зориулсан сонирхолтой зүйлүүд  

2023 оны 6-р сарын 13-нд 17 цагт эцэг эхчүүдийн ба нэгдүгээр анги болон бэлтгэл 
ангид хичээл заах багш нарын хурал болно. Энэ хурал дээр манай сургуулийн 1-р 
ангид орох ба бэлтгэл ангид ороход зориулсан бүх мэдээллийг эцэг эхчүүд нь хүлээн 
авах болно. Манай вэб сайтыг: webové stránky дагаж мөрдөөрэй. 

Эцэг эх нь юу мартаж болохгүй вэ: 

    •  нэгдүгээр ангийн сурагчтай хамт өдөр бүр түүний цүнх шалгаж байх 
    •  өдөр бүр үзүүрлэсэн харандаатай байх, хүүхэд хэд хэдэн нөөцтэй байх ёстой 
    •  хүүхэдтэй хамт хичээлийн хэрэгслийг бэлтгэх, цүнхэнд хамт хадгалах 
    •  багштай зөвшилцөж, хичээлийн хэрэгслийг худалдаж авах 

http://www.zsbrve.cz/


    •  хичээлийн бэлтгэлийг богино хугацаагаар хуваах нь илүү ач тустай, 2х15 минут   
        байвал зохимжтой 
    •  бэлтгэл нь тайван ба таатай нөхцөлд явагдах ёстой бөгөөд ингэснээр хүүхэд  
       ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой  
    •  хичээлд бэлтгэх нь тогтмол байх ёстой, хүүхдийн ажлын дадал хэвшлийг бэхжүүлнэ  
    •  хүүхэдтэй сургууль дээрээ юу болсон тухай тайван ярилцаарай 
    •  хүүхдийн ойлгоогүй зүйлийг тайлбарлаж өгөөрэй 
    •  өчүүхэн ч гэсэн амжилтыг магтаж байгаарай 

Сургуулийн өмнөх насны хүүхэд юу хийж чадах ёстой вэ: 

      •    өөрийн нэр ба овог, эцэг эхийн нэр овгийг мэдэх 
      •    хувцаслах, бэлтгэлийн хувцсыг солих, гутлаа зангидах, 

• өөрийгөө арчлах ба эрүүл ахуйг сахих, цүнх ба харандааны хайрцгийг хааж ба 
нээж чадах 
 

• ном, өнгийн харандаа ба тоглоомуудыг байгаа газарт нь хадгалах 
•     харандаа ба өнгийн харандаагаар зурах, өнгөөр будаж чадах 
• үндсэн өнгөнүүдийг мэдэх 
•    дугуй үзүүртэй хайчаар зургийг хайчилж чадах 

      •    салфетка дээр зууш бэлдээд, гараа угаах 
      •    өгүүлэмжийг сонирхож сонсох, тайван байх 

• эцэг эхтэйгээ ярилцаж чадах, зөв дуудлагатайгаар ярих 
•    эд зүйлсийг цүнхэндээ хадгалж чадах 

 

Ческа Липа хотод 2023 оны 3-р сарын 20-нд    

Гүн ухааны доктор Радек Частулик, сургуулийн захирал 


