Журнал хөтлөх хүсэлт баталгаажуулах
Сургууль нь Багшийн журнал болон Анги удирдсан багшийн дэвтрийг тухайн хичээлийн жилд цахимаар
хөтлөх хүсэлтээ аймгийн БСУГ, дүүргийн боловсролын хэлтэстээ мэдээллийн системээ ашиглан гаргана.
Аймгийн БСУГ, дүүргийн хариуцсан мэргэжилтэн нь баталгаажуулалт хийснээр тухайн сургууль багшийн
журнал болон анги удирдсан багшийн дэвтрээ цахимаар хөтлөх боломжтой болно.
Жич: Цахим журнал хөтлөхгүй сургуулийн хувьд хүсэлт гаргах шаардлагагүй.

БСУГ – Багшийн цахим журнал, Анги удирдсан дэвтэр цахимаар хөтлөх хүсэлт гаргасан
сургуулийн шийдвэрлэлтийг хийхдээ дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:
1. Боловсролын удирдлага модулийн Журнал нэгтгэл дэд модулийг сонгоно.
2. Журнал хөтлөлт цонхыг нээхэд сургуулиуд жагсаалтаар харагдана.
3. Ирсэн хүсэлт нь Жагсаалтын Төрөл хэсэгт Илгээгээгүй, Хөтлөх / Хөтлөхгүй гэсэн бүртгэлээр
харагдана.
Төрлүүдийг дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:
- Илгээгээгүй гэдэг нь ямар нэгэн хүсэлт гаргаагүй байна.
- Хөтлөх гэдэг нь Цахимаар хөтлөх хүсэлт гаргасан байна.
- Хөтлөхгүй гэдэг нь Цахимаар хөтлөхгүй гэсэн хүсэлт гаргасан байна.
3. Хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Хөтлөх / Хөтлөхгүй төрлийн ард байрлах Үйлдэл товч дээр дарж
Баталгаажуулах, Цуцлах сонголтоос сонгоно.
Жич: Шийдвэрлэсэн тохиолдолд Ашиглалт – Тийм / Үгүй , Төлөв – Батлагдсан / Цуцлагдсан болж
харагдана.
Шийдвэрлэлтийг дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:
Ашиглалт - Тийм, Төлөв нь Батлагдсан гэсэн тохиолдолд цахим журнал хөтлөх үйлдэл хийх боломжтой.
Мөн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг шалгахдаа Төлөв хэсгийн – Батлагдсан / Цуцлагдсан гэсэн хэсэгт дарж

харах боломжтой.
Багшийн цахим журнал, Анги удирдсан дэвтэр цахимаар хөтлөх хүсэлт гаргах алхамчилсан
дараалал дараах байдалтай байна.
1. Боловсролын удирдлага -ын Журнал нэгтгэл үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Журнал хөтлөлт цонхыг дуудна. Тэгэхэд сургуулийн жагсаалт харагдана.

3. Ирсэн хүсэлт нь Төрөл хэсэгт Хөтлөх / Хөтлөхгүй гэсэн бүртгэлээр харагдана.

4. Хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Хөтлөх / Хөтлөхгүй төрлийн ард байрлах Үйлдэл товч дээр дарна. Үйлдэл товч
дээр дарахад дараах цонх нээгдэх бөгөөд баталгаажуулах, цуцлах сонголтоос сонгоно.

5. Шийдвэрлэсэн тохиолдолд Ашиглалт – Тийм / Үгүй , Төлөв – Батлагдсан / Цуцлагдсан болж
харагдана.

Дээрх Багшийн цахим журнал, Анги удирдсан багшийн дэвтэр хөтлөх
хүсэлт Батлагдсан тохиолдолд ээлжит хичээл, хичээл сонголт, менежерийн тэмдэглэл, нийгмийн ажилтны
тэмдэглэл, үнэлгээ 2 зэрэг үйлдлийг хийх боломжтой.
Харин Багшийн цахим журнал, Анги удирдсан багшийн дэвтэр хөтлөх
хүсэлт Цуцладсан тохиолдолд ээлжит хичээл, хичээл сонголт, менежерийн тэмдэглэл, нийгмийн ажилтны
тэмдэглэл, үнэлгээ 2 зэрэг үйлдлийг хийх боломжгүй бөгөөд цаасан журналаа хөтлөнө гэдгийг анхаарна
уу.
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