
 
 

ХҮНИЙ НӨӨЦ 

АРЛИНГТОНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 

DREW БАГА СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  

ЦАГ ХУГАЦААНЫ ДЭС ДАРААЛАЛ- ШИНЭЧИЛСЭН 

* Хэрэв аль нэг Арлингтоны ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал тус албан тушаалд 

шилжин ажиллах өргөдөл гаргасан үед захирал сонгон шалгаруулах цаг хугацааны дарааллыг 

баримтлахгүй бөгөөд Ерөнхий захирал тухайн захирлын нэрийг Сургуулийн Удирдах Зөвлөлд 

санал болгох, Эсвэл Ерөнхий Захирал тухайн захирлыг албан тушаалд томилохоор санал 

хүргүүлнэ.  

2018 оны 01 сарын 11 Dr. Patrick Murphy, хүний нөөцийн дэд захирал Dr. Kristi Murphy нар Drew Model, 

Abingdon, Hoffman-Boston, Oakridge, Patrick Henry болон Randolph бага сургуулиудын 

ажилтан ажилчид, эцэг эхчүүдтэй уулзаж шинэ захирал сонгон шалгаруулах явцын 

тухай, шинэ сургууль нээснээр бий болох шинэ боломж, тулгарч болох асуудлууд, шинэ 

захиралд тавигдвал зохих шаардлага зэрэг сэдвээр ярилцана.   

2018 оны 01 сарын 18 Захирлын орон тоог орон нутагт болон улсын хэмжээнд зарлах Ажлын байрны зарыг 

Education Week, Washington Post, the American Association of School Administrators 

(AASA),  National Association of Secondary School Principals (NASSP) болон бусад 

боломжит эх үүсвэрээр зарлах 

2018 оны 01 сарын 18 Сургууль, хамт олонд хандаж шинэ сургууль  нээснээр бий болох шинэ боломж, тулгарч 

болох асуудлууд, Drew Model бага сургуулийн шинэ захиралд тавигдвал зохих 

шаардлага зэрэг асуудлаар санал хураах урилгыг School Talk-р илгээнэ. Тухайн линкийг 

мөн сургуулийн вэбсайтад  2018 оны 02 сарын 08 хүртэл байршуулна. 

2018 оны 02 сарын 23 Шинэ сургууль  нээснээр бий болох шинэ боломж, тулгарч болох асуудлууд, Drew 

Model бага сургуулийн шинэ захиралд тавигдвал зохих шаардлага зэрэг асуудлаар 

сургууль, хамт олноос цугласан саналыг мэдээлнэ.      

(Жич: Ажлын байрны ярилцлагад орогчдод тухайн санал асуулгын дүнг үзүүлнэ.) 

2018 оны 03 сарын 05-

ны долоо хоног 

Ярилцлагын эхний шат - Шаардлага хангасан ажил горилогч нартай Ерөнхий захирал, 

Захирлуудын Зөвлөх баг ярилцлага хийнэ  Эхний ярилцлагад амжилттай тэнцсэн ажил 

горилогч нарыг хоёр дахь шатны ярилцлагад оруулахаар санал болгоно 

2018 оны 03 сарын 12-

ны долоо хоног 

Ярилцлагын хоёр дахь шат - Хороо ажил горилогч нараас ярилцлага авсаны дараа 

ерөнхий захиралд санал хүргүүлнэ. 

• Албадын нэгдсэн  ажлын хэсэг: Хүний нөөцийн дэд захирал, Захиргаа 

Үйлчилгээний Дэд Захирал, Ахлагч 1, Захирал 1  

• Drew Model Сургуулиас багш 3, эцэг эхийн төлөөлөл 3 

• Abingdon, Hoffman-Boston, Oakridge, Patrick Henry, Randolph бага сургуулиудаас 

тус бүр 1 багш, 1 эцэг эх 

 

Захирал, албадын дарга нарыг Ерөнхий Захирал, Захиргаа Үйлчилгээний Дэд Захирал, 

Хүний нөөц, Сургалт, Танин мэдэхүйн албад сонгоно. Drew бага сургуулийн ажилчдын 

төлөөллийг Drew сургуулийн багш ажилчид сонгоно. Бага сургуулиудын захирлын 
төлөөллийг Хүний нөөцийн дэд захирал болон хөрш бага сургуулиудын захирлууд 

сонгоно. Эцэг эх, хамт олны төлөөллийг сургуулийн Багш Эцэг эхийн холбоо сонгоно  
 

2018 оны 03 сарын 12-

ны долоо хоног 

Ярилцлагын гурав дахь шат- Ерөнхий захирал сонгогдсон ажил горилогч нараас 

ярилцлага авна 

 

2018 оны 04 сарын 05 Ерөнхий Захирал Сургуулийн Удирдах Зөвлөлд санал хүргүүлнэ. 

 


