
Արձանագրություն թիվ 4 
(նիստը կայացել է 2021թվականի սեպտեմբերի 1-ին ) 

 

Նիստին մասնակցում էին Արմավիրի մարզի «Նորապատի միջնակարգ դպրոց» և «Մայիսյանի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ների միացյալ կոլեգիալ կառավարման մարմնի (խորհրդի) 14 

անդամներից 9-ը։ 

Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում էին Նորապատի դպրոցի տնօրեն 

Ն. Սահակյանը, Մայիսյանի դպրոցի տնօրեն Ա.Սարուխանյանը և հաշվապահներ Ա. Ռուբենյանն 

ու Հ.Մարգարյանը: 
 

Օրակարգում՝ 

1. Օրակարգի հաստատում։ 

(զեկ.՝ Մ.Հովհաննիսյան ) 
 

2.Հաստատությունների 2021-22 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հաստիքացուցակի 

նախագծի հաստատում։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 

3. 2021-22 ուսումնական տարվա աշխատանքային դրույքաչափի(տարիֆիկացիա) ցուցակի 

մասին։ 

(զեկ.՝ Հ.Մարգարյան,Ա.Ռուբենյան) 

4. 2021-22 ուսումնական տարվա դպրոցի կառուցվածքի և աշխատողների ներքին 

կարգապահական կանոնների հաստատում։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 

5. 2020-21 ուսումնական տարվա դպրոցի ներքին գնահատման չափանիշների հաշվետվություն։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 

6. Ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կարգի հաստատում։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 

 

Օրակարգում՝ 

1. Կառավարման խորհրդի նախագահը ներկայացրեց օրակարգը։ 
 

 

 
Օրակարգում՝ 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

Ընդունել միաձայն։ 

2.Հաստատությունների 2021-22 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հաստիքացուցակի 

նախագծի մասին։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 

 

Լսեցին- 2. Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ա.Սարուխանյանի և Նորապատի 

միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ն.Սահակյանի տեղեկատվությունը 2021-22 ուստարվա 

սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դպրոցների հաստիքացուցակի նախագծի վերաբերյալ։ Համաձայն 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի ՝ կազմվել է 

հաստիքացուցակի նախագիծը։ 

Կառավարման խորհուրդը, լսելով և քննարկելով տնօրեններ Ն.Սահակյանի և 

Ա.Սարուխանյանի ներկայացրած տեղեկատվությունը, 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1. Հավանություն տալ տնօրենների կողմից ներկայացրած 2021-22 հաշվետու տարվա 

հաստիքացուցակի ներքոհիշյալ հայտերին. 



Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց 
 

 
Հ Հաստիքային միավորի անվանումը Հաստիքային միավորը 

Վարչական անձնակազմ 

1 տնօրեն 1 

2 տնօրենի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

գծով տեղակալ 

1 

 ընդամենը 2 

Մանկավարժական հաստիքներ 

1 սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների 

կազմակերպիչ 

1 

2 նախնական զին. պարաստության և անվտանգ 

կենսագործու-նեության ուսուցիչ(զինղեկ) 

1 

3 նախակրթարանի դաստիարակ 1 
 ընդամենը 3 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցություն մատուցող մանկավարժական 

հաստիքներ(ներառական) 

1 հոգեբան 0,5 

2 ուսուցչի օգնական 1,5 
 ընդամենը 2 
 Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ 

1 տնտեսության վարիչ 0,75 

2 գրադարանավար 1 

3 քաղպաշտպանության շտաբի պետ 0,5 

4 օպերատոր-տեխնիկ 0,75 

5 պահակ 3 

6 հավաքարար 1 
 ընդամենը 7 

1 գլխավոր հաշվապահ 0,75 

 Ընդամենը 14,75 
 

 

Նորապատի միջնակարգ դպրոց 
 

Հ Հաստիքային միավորի անվանումը Հաստիքային միավորը 

Վարչական անձնակազմ 

1 տնօրեն 1 

2 տնօրենի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

գծով տեղակալ 

1 

 ընդամենը 2 

Մանկավարժական հաստիքներ 

1 սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների 
կազմակերպիչ 

1 

2 նախնական զին. պարաստության և անվտանգ 

կենսագործու-նեության ուսուցիչ(զինղեկ) 

1 

3   



 ընդամենը 2 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցություն մատուցող մանկավարժական 
հաստիքներ(ներառական) 

1 սոցիալական մանկավաժ 0,5 

2 ուսուցչի օգնական 1,5 
 ընդամենը 2 
 Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ 

1 տնտեսության վարիչ  

2 գրադարանավար 1 

3 քաղպաշտպանության շտաբի պետ 0,5 

4 օպերատոր-տեխնիկ 0,5 

5 պահակ 2 

6 հավաքարար 2 

7 դռնապան 1 
 ընդամենը 7 

1 գլխավոր հաշվապահ 1 
 Ընդամենը 14 

 

 

2. Հանձնարարել դպրոցի տնօրեններ Ն.Սահակյանին և Ա.Սարուխանյանին 2021-22 ուստարվա 

հաստիքացուցակները ներկայացնել Արմավիրի մարզպետի հաստատմանը։ 

 

Օրակարգում՝ 

3. 2021-22 ուսումնական տարվա աշխատանքային դրույքաչափի(տարիֆիկացիա) ցուցակի 

մասին։ 

(զեկ.՝ Ա.Ռուբենյան, Հ.Մարգարյան) 

Լսեցին-3. Նորապատի և Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցների հաշվապահներ Ա.Ռուբենյանի, 

Հ.Մարգարյանի տեղեկատվությունը 2021-22 ուստարվա հաստատության աշխատողների 

դրույքաչափային(տարիֆիակացիոն) ցուցակի վերաբերյալ(հիմք` ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

20.07.2021թ. N54-Ն հրամանի հավելված)։ 

Կառավարման խորհուրդը, լսելով և քննարկելով հաշվապահների ներկայացրած 

տեղեկատվությունը, 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1. Հավանություն տալ ներկայացված 2021-22 ուստարվա աշխատողների դրույքաչափային 

ցուցակներին, որոնց համաձայն՝ 

Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցում. 

 գործելու է 12 դասարան 

 սովորելու է 207 աշակերտ, նախակրթարանի 21 սան 

 աշխատելու են 24 մանկավարժ, 19 ուսուցիչ, 2 վարչական, 8 սպասարկող և տեխնիկական 

աշխատակից և նախակրթարանի 1 դաստիարակ 

 ուսումնական առարկաների ընդհանուր ժամաքանակը 1-12-րդ դասարաններում 

կազմելու է 368 ժամ 

 

Նորապատի միջնակարգ դպրոցում. 

 գործելու է 12 դասարան 

 սովորելու է 209 աշակերտ 

 աշխատելու են 26 մանկավարժ, 23 ուսուցիչ, 2 վարչական, 8 սպասարկող և տեխնիկական 

աշխատակից 



 ուսումնական առարկաների ընդհանուր ժամաքանակը 1-12-րդ դասարաններում 

կազմելու է 374 ժամ 

2. Ըստ սահմանված կարգի՝ խորհրդի որոշումը ներկայացնել տարածքային կառավարման 

մարմնի հաստատմանը։ 

 

Օրակարգում՝ 

4.2021-22 ուսումնական տարվա դպրոցի կառուցվածքի և աշխատողների ներքին 

կարգապահական կանոնների հաստատում։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան, Ն.Սահակյան) 

Լսեցին-3. Մայիսյան և Նորապատ դպրոցների տնօրենների՝ Ա.Սարուխանյանի և Ն.Սահակյանի 

տեղեկատվությունը 2021-22 ուստարվա հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների 

հաստատման մասին։ 

Նրանք նշեցին, որ նոր ուսումնական տարին սկսում են համավարակի պայմաններում, ինչը 

նշանակում է, որ առողջապահական կանոններին հետևելը, մասնավորապես, դիմակներ կրելը, 

ախտահանիչ նյութեր օգտագործելը պետք է լինեն բոլորի առաջնային ուշադրության 

կենտրոնում(հիմք՝ 2020թ.սեպտեմբերի 18, 24-Ն հրաման). դասերն առկա ձևաչափով և ամենօրյա 

(հնգօրյա) ռեժիմով կանցկացվեն: 

Կառավարման խորհուրդը, լսելով և քննարկելով տեղեկատվությունը, 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1. Հաստատել մանկավարժական խորհրդի կողմից հավանության արժանացած 2021-22 

ուստարվա հաստատությունների ներքին կարգապահական կանոնները։ 

2. Հանձնարարել հաստատությունների տնօրեններին օրենքով սահմանված կարգով արձակել 

համապատասխան հրաման ներքին կարգապահական կանոններն ուժի մեջ դնելու վերաբերյալ։ 

3.Հանձնարարել դպրոցի տնօրեններ Ա.Սարուխանյանին և Ն.Սահակյանին, հաշվի առնելով 

դպրոցում աշխատող  յուրաքանչյուր անձի դրույքաչափը, համապատասխանաբար 

հրամանագրել ներքին կարգապահական  կանոնները, աշխատաժամանակի պայմանագիր 

կազմել և կնքել կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի հետ։ 

4. Խորհրդի որոշումը, ըստ սահմանված կարգի, ներկայացնել տարածքային կառավարման 

մարմին։ 

 

Օրակարգում՝ 

5. 2020-21 ուսումնական տարվա դպրոցի ներքին գնահատման չափանիշների հաշվետվություն։ 

(զեկ.՝ Ա.Սարուխանյան,Ն.Սահակյան) 
 

Լսեցին- Նորապատ և Մայիսյան դպրոցների տնօրեններ Ն.Սահակյանի և Ա.Սարուխանյանի 

տեղեկատվությունը 2021-22 ուստարվա հաստատության ներքին գնահատման չափանիշների 

վերաբերյալ։ 

 

Կառավարման խորհուրդը, լսելով և քննարկելով տնօրենների ներկայացրած 

հաշվետվությունները, 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1.Հիմք ընդունելով ներքին գնահատման վերաբերյալ ԿԳՆ 03.09.2010թ. N1334-Ն որոշումը՝ 

Նորապատի և Մայիսյանի դպրոցների ներքին գնահատումը համարել բավարար։ 



 


