ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ТӨВД ХУВИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ БАЙГУУЛАХ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛСЭН МАТЕРИАЛЫН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ
ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ
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Үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр
Гэрээ
Албан бичиг
Боловсролын тухай хуулийн 19-ийн 19.1 хангаж
байгааг илэрхийлж гарын үсэг зурах
Нэр
Иргэн бол өргөдөл
Албан тушаал
Холбоо барих утасны дугаар
Оршин суугаа газрын хаяг
Огноо
Сургалтын байгууллага байгуулах хэрэгцээ
Байгуулагын хэв шинж
Хүчин чадал
Байгууллагын зорилго
Чиг үүрэг
Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц
Дүрэм
Багш, суралцагчдын эрх ашгийг хамгаалах
Багш, суралцагчдын эрх ашгийг хангах
Бусад байгууллага, иргэдтэй харилцах зарчим
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хөрөнгийн эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлсэн
Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Анхны хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн чадавхийг
харуулсан нотлох баримт
Татварын байгуулагад өр төлбөргүй болохыг нотолсон баримт
Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагүй болохыг нотолсон бүртгэх байгууллагын тодорхойлолт
Харилцах банкны нэр
Дансны дугаар
Өр зээлийн талаарх тодорхойлолт

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, боловсролын тухай хуульд
заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлэх, татан буулгасан тохиолдолд багш, ажилчдын эрх ашгийг
15
хэрхэн хамгаалах, учирсан хохирол /багш, ажилчид, хүүхдийн төлбөрийг буцаан олгох
эсэх / -ыг барагдуулах талаар баталгаа гаргасан байна
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Удирдах бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн үүрэг, хариуцлага
Ашгийн болон ашгийн бус алин болох
Дүрмийн сангийн хэмжээ
Сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх хөрөнгө
Дээрх асуудлыг хэлэлцэж шийдсэн талаарх хурлын тэмдэглэл
Сургалтын байгууллага байгуулах хэрэгцээ
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Шаардлага
Байгууллагын чиг үүрэг
Хэв шинж
Сургалтын хэлбэр
Сургалт явуулах чиглэл
Сургалтын байгууллага байгуулах
Эзэмшүүлэх боловсролын түвшин
үндэслэл, тооцооны танилцуулга
Анги
Бүлгийн тоо
Нэг бүлэгт ноогдох хүүхэд
Сургалтын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
хүний нөөц
Сургалтын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
санхүүгийн нөөц
Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн онцлог
Долоо хоног болон жилд суралцагчдад ноогдох ачаалал
Сургалтын ажлыг эхлүүлэх болон цаашид бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах хүртэлх
хүүхдийн тооны төлөв

Нэг багшид ноогдох хүүхэд
Багшлах боловсон хүчин
Сургалтын төлбөрийн хэмжээ түүнийг тогтоосон үндэслэл
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын стандарт
Багш
Удирдах ажилтны диплом
Мэргэжлийн зэрэг
Цол
29
Маягт-1
Багшлах эрхийн үнэмлэх
Нийгмийн даатгалын дэвтэр нүүр
Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн албан тушаалын
өөрчлөлтийн тэмдэглэл
Сургалтын байгууллагын байршил
Хүчин чадал
Анги танхимын тоо
Ногоон байгууламж
Барилга байгууламжийн баталгааны
30
тухай
Сургалтын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
Хэрэглэгдэхүүн тоо ширхэг
Ном тоо ширхэг
Гарын авлага тоо ширхэг
Маягт-2
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Зориулалтын барилга байгууламж нь үүсгэн байгуулагчийнх мөн эсэхийг баталсан үл
32 хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар Нотариатаар
батлуулсан байх
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Харъяалах багийн засаг даргын тодорхойлолт
Барилга байгууламжийн зохион байгуулалт, давхруудын зураглал
Барилга байгууламжийн 4 талаас бүрэн харуулсан фото зураг
Байгууллагын эзэмшил газрын зөвшөөрөл
Байр түрээслэж байгаа бол түрээсийн гэрээг хавсаргах
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Маягт-3
Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг
нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
Үүсгэн байгуулагч иргэн бол иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дахь хэсгээр хориглосон сургалт, үйл
ажиллагааг ямарваа хэлбэрээр зохион байгуулахгүй болохыг нотолсон албан бичиг
41
үйлдэж баталгаажуулсан байх
42

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх холбогдох баримт бичиг, маягтанд түүнийг
боловсруулсан, зөвшөөрсөн, хянасан ажилтан заавал гарын үсэг зурж баталгаажуулсан
байна
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Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн материалын хуудас бүрийг дугаарлан
баталгаажуулж 2 хувь үйлдсэн байна
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