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    2020-21 ուսումնական տարում Արմավիրի մարզի Մայիսյանի միջն. դպրոցի 

մանկավարժական կոլեկտիվը, իր աշխատանքների հիմքում դնելով 1999թ. Ապրիլի 14-ի ԱԺ 

կողմից ընդունած «Կրթության մասին» և 2009թ. հուլիսի 10-ին ընդունված «Հանրակրթության 

մասին» օրենքները, Հանրակրթության պետական չափորոշիչները՝ ընդունված ՀՀ 

կառավարության  2012 թվականի հուլիսի 4-ին, ԿԳՆ-ի 2010թ. 22.12. 0544. 0566. 0655.21.03.2018թ. 

որոշումով ստացել է Լիցենզիա, Ավագ նախադպրոցական, Տարրական, Հիմնական և Ավագ 

դպրոցական հանրակրթական ծրագրեր իրանակացնելու իրավունք: Հաշվի առնելով 2013թ. 30. 

Հ1001 Ն հրամանը  «Ուսուցչի թափուր  տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու 

մասին»,  ելնելով ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի սեպտեմբերի 3-ի N 1334 Ն որոշումից,  ՀՀ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին 

գնահատման չափանիշների սահմանման և իրականացման կարգից՝ 2021թ. օգոստոսի 20-ին  

դպրոցի տնօրենի  նախագահությամբ ստեղծվել է հանձնաժողով՝ դպրոցի 2020-21 ուստարվա 

ներքին գնահատումը սահմանված կարգի համաձայն կազմակերպելու և անցկացնելու համար: 

Հաստատվել են գործողությունների ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը:   

   Առաջնորդվելով Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պայմաններում 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման    

ԿԳՄՍ ուղեցույցով` 2020-21 ուստարում դասերն սկսվել են սեպտեմբերի  14-ից։ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներն էլ ծրագրվել ու իրականացվել են  համաձայն 

այդ ուղեցույցի դրույթների՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցառումները. կահավորվել են 

դասասենյակները, կատարվել են գծանշումներ, կազմվել են հերթապահության և 

ջերմաչափման գրաֆիկները, կարգվել պատասխանատուներ, պատրասվել են իրազեկող 

պաստառներ… 

   2020-21 ուստարում դպրոց են հաճախել 212 աշակերտներ՝ 12 դասարանով, նախակրթարանի 

1 խումբ՝  13 երեխաներով (5 տարեկան): Աշխատակիցների  թիվը եղել է 35 (25 մանկավարժ, 2 

վարչական և 8 ուսումնաօժանդակ աշխատողներ): ՈՒսումնական տարվա  ընթացքում  

դպրոցից  տեղափոխվել է 13 աշակերտ, դպրոց է եկել 3 աշակերտ: Ուսումնական տարվա 

վերջում աշակերտների թիվը կազմել է 202: 12-րդ դասարանի աշակերտ Ռազմիկ 

Հարությունյանը և 11-րդ դասարանի աշակերտներ Էդիկ Բագրադյանը և Լիանա Ավետիսյանը, 

որոնց բացակայությունների թիվը հատել էր թույլատրելի սահմանը (120-200 ժամ 

բացակայություն), գործող կարգի համաձայն հանձնել են լրացուցիչ քննություններ և 

ստուգողական աշխատանքներ:  գերազանցիկ  են եղել 26 աշակերտներ, հարվածային` 40: 

Բացակայությունների թիվը կազմել է 2881 ժամ: Ուսման առաջադիմությունը կազմել է  100%,  

իսկ  ուսման  որակը` 36,7%:  Գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական 

ավարտական քննություններ են անցկացվել 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններում։ 4-րդ 

դասարանի 26 աշակերտ հանձնել է գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից և մայրենիից և 

փոխադրվել է 5-րդ դասարան։ 9-րդ դասարանի 10 սովորող, հանձնելով ավարտական 

քննությունները, ստացել է հիմնական կրթության վկայական, 12-րդ դասարանի 11 

շրջանավարտներ ստացել են միջնակարգ կրթության ատեստատներ: 9-րդ դասարանի 

աշակերտուհի Անյա Մազմանյանը, որը հաջող հանդես է եկել առարկայական օլիմպիադաների 

մարզային(անգլերեն, հայոց եկեղեցու պատմություն) և հանրապետական փուլերում 

(գրականություն), ստացել է գերազանցության վկայական։ Էրիկ Հակոբյանի շախմատային 

նվաճումներով հպարտանում է ոչ միայն մեր դպրոցը, այլև ողջ մարզը. նա դարձել է 

Հայաստանի պատանի շախմատիստների փոխչեմպիոն։ 8-րդ դասարանի աշակերտուհի 

Սաթենիկ Գալստյանը և 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Միլենա Էլդուզյանը ևս մեծ 

հաջողություններ ու հաղթանակներ են գրանցել շախմատի բնագավառում։ 8-րդ դասարանի 

աշակերտուհի Լուսինե Հովսեփյանը, մասնակցելով ընթերցանության «Կրթադիտակ» 

մրցույթին, արժանացել է 2-րդ տեղին և պարգևատրվել մրցանակներով։ 
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   Դպրոցում գործող բոլոր խորհրդակցական մարմինները ուսումնական տարվա ընթացքում 

կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրները: Այս ուստարում պարտադիր վերապատրաստման 

կմասնակցի 5 ուսուցիչ, իսկ կամավորին՝ 1:  

   Ուսումնական տարվա ընթացքում համագործակցված աշխատել են 

ուսումնադաստիարակչական և տնտեսական բաժինները` Ա. Կիրակոսյանի և Ս.Թարվերդյանի 

ղեկավարությամբ։ 

  Ուսումնական տարվա ընթացքում ժամանակին գումարվել են մանկավարժական խորհրդի 

նիստերը, որոնց ընթացքում քննարկվել են հետևյալ հարցերը. 

• 2019-20 ուստարվա դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը մանկավարժական կոլեկտիվի 

կատարած աշխատանքների մասին և նոր` 2020-21 ուստարվա խնդիրները:  

• I և II կիսամյակի տարիֆիկացիայի քննարկում, ուսպլանի և դասացուցակի 

հաստատում: 

• 2019-20 ուսումնական տարվա ներքին գնահատման չափանիշների հաշվետվություն: 

• 2020-21 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում: 

•  2020-21 ուստարվա դասվար-դասղեկների, մասնախմբերի նախագահների 

հաստատում, առարկայական խմբակների դպրոցական բաղադրիչի, առարկայական 

խմբակների բաշխում: 

• 2020-21 ուստարվա ժամաքանակի, համադպրոցական ծրագրի քննարկում և 

հաստատում: 

•  2020-21 ուստարվա դպրոցի ռեժիմի հաստատում: 

•  6-րդ դասարանի աշակերտ Համլետ Հարությունյանին ֆիզկուլտուրա առարկայից 

ազատելու մասին /հիմք 597343 բժշկական տեղեկանք/: 

• Ներդպրոցական վերահսկողություն: 

• Առարկայական օլիմպիադաների նախապատրաստում: 

• Դպրոցի բյուջեի քննարկում: 

•  ՀՀ Կառավարության կողմից սոցիալապես անապահով երեխաների դասագրքերի 

վարձավճարները   դրամով 68000 դրամով զեղչելու մասին: 

• Աշակերտների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում: 

• 2020-21 ուստարվա մասնախմբերի հաշվետվություն (առաջին և երկրորդ կիսամյակ) 

• 2020-21 ուստարվա ամփոփում (1-ին և 2-րդ կիսամյակ): 

• 2020-21 ուսումնական տարվա 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ուսպլանի 

հաստատում:  

• 1-11-րդ դասարանների աշակերտներին փոխադրելու մասին: 

• 9-րդ դասարանի  աշակերտներին հիմնական կրթության վկայակններ տալու և 12-րդ 

դասարանի աշակերտներին ավարտական ատեստատներ տալու մասին: 

• 2020-21 ուստարում դասվար-դասղեկների, մասնախմբի ղեկավարների, ԴԱԿ-ի, 

գրադարանավարների, հոգեբանի, խմբակների ղեկավարների հաշվետվություն: 

• 2021-22 ուսումանական տարվա նախնական դասաբաշխում: 

 

  Ընդհանուր առմամբ գումարվել է մանկավարժական խորհրդի 10 նիստ, կայացվել են 

համապատասխան որոշումներ, որոնց կենսագործումն ընթացքի մեջ է:  

  Դպրոցում գործել է 3 մեթոդական միավորում, որոնք ղեկավարել են Կ.Ասատրյանը, 

Մ.Կասամանյանը և Ա.Թուջարյանը: Դպրոցի  ուսումնադաստիարակչական պրոցեսում կարևոր 

տեղ ունեն մ/մ  աշխատանքները: Նրանց  և ուսմասվարի փոխադարձ ծրագրված և համատեղ  

աշխատանքի  հիման վրա միայն կարելի է հասնել  լավ  արդյունքի: Ուսմասվարը և մ/մ  

նախագահները մեծ օժանդակություն և պահանջկոտություն պետք է դրսևորեն երիտասարդ 
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մանկավարժներ Լ.Մամբրեյանի, Օ.Իսրաելյանի, Ա.Հակոբյանի և Լ.Բեդոյանի նկատմամբ՝ 

նրանց մոտ հաճախակի կազմակերպելով դասալսումներ:  

       Արդեն մեկ տասնամյակ է, ինչ դպրոցում գործում է նախակրթարան (դաստիարակ՝ 

Ծ.Մելքոնյան)։ Այն զգալիորեն օգնում է դասվարին. առաջին դասարան ընդունվող 

աշակերտները նախնական գիտելիքներ ստացած և հոգեբանորեն պատրաստ են մուտք գործում 

դպրոց։ Հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ նախակրթարանի սաների հոբելյանական հանդեսը։  

   2020-21 ուսումնական տարում, պայմանավորված համավարակով,  ՄԱԿ «Պարենի 

համաշխարհային ծրագրով» նախակրթարանի և 1-4-րդ դասարանների 187 երեխաներին տաք 

սննդի փոխարեն տրվել է չոր սնունդ: Դպրոցի աշակերտներն ակտիվորեն մասնակցել են 

Արմավիրի զարգացման կենտրոնի, «Հույսի Մեծամոր» ՀԿ,  «Սուրբ Աստվածածին» կիրակնօրյա 

վարժարանի ծրագրերին:    

   Դպրոցի զարգացման կարևոր ուղղություններից է մանկավարժական համակազմի 

որակական բարելավումը: Մանկավարժներ Ա.Գասպարյանը, Մ.Կասամանյանը, 

Ա.Սահակյանը, Լ.Կարապետյանը, Մ.Սահակյանը, Մ.Սարգսյանը և Լ.Բեդոյանը մասնակցել են 

ԿԳՄՍՆ ԿՏԱԿ-ի, ԾԻԳ-ի կազմակերպած ՏՀՏ, հեռավար  և ֆինանսական կրթության ներդրման 

դասընթացներին և վերապատրաստումներին, ստացել են հավաստագրեր։ Լ.Մնացականյանը 

ևս ստացել է հավաստագիր՝ մասնակցելով Կորեադ Ադենաուեր հիմնադրամի և ԿԳՄՍ 

նախարարարության համատեղ կազմակերպած «Հասարակագիտություն» առարկան 

դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացին։   

     Համաճարակը, պատերազմը, արտակարգ դրության պայմանները, թեև առաջացրին 

դժվարություններ, բայց դպրոցի աշխատակազմի ճկուն, ճիշտ և նվիրված գործելաոճի 

արդյունքում դրանք հաղթահարվեցին. կորոնավիրուսով հիվանդացած ուսուցիչներին 

փոխարինեցին գործընկերները կամ որոշ դասարաններ անցան հեռավար ուսուցման՝ 

ապահովելով կրթական գործընթացը:  

   Ակնհայտ է, որ որքան համակարգված և արդյունավետ կիրառվեն կրթական նոր գործիքները, 

այնքան կնվազի համաճարակի բացասական ազդեցությունը կրթական գործընթացների վրա։ 

Հեռավար ուսուցումը, երկարատև արձակուրդները թողեցին իրենց բացասական հետևանքները 

կրթության որակի վրա. ավելի ցցուն երևացին կրթության խնդիրները։ Այն երեխաների մոտ, որ 

սոցիալական խնդիրերի պատճառով չկարողացան լիովին օգտվել կրթության  իրավունքից, 

հետընթաց գրանցվեց։   

 Անցնելով համընդհանուր ներառական կրթության՝ դպրոցում ընդունվել է հոգեբան, որն 

աշխատել է երեխաների հետ հատկապես պատերազմի թեժ օրերին՝ փորձելով զրույցների, 

թեստերի և այլ հնարների միջոցով հետազոտել, բացահայտել ու վերացնել նրանց վախերն ու 

տագնապները։  

   2019թ. Արմավիրի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի 

իրականացրած գնահատման արդյունքում ինտելեկտուալ ֆունկցիաների թեթև, միջին և ծանր 

խանգարմամբ ԿԱՊԿՈՒ 9 աշակերտ է գրանցված: Մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

կենտրոնի աշխատակիցները՝ հատուկ մանկավարժը, հոգեբանը և լոգոպետը պարբերաբար 

այցելում են դպրոց, աշխատում այդ երեխաների հետ, մեթոդական աջակցություն ցուցաբերում 

ուսուցչի օգնականներին ու մանկավարժներին։ 

    Գրանցված հաջողությունների կողքին սակայն, դեռևս դպրոցի տնօրենությանը 

անհանգստացնում է աշակերտների ուսման որակի հարցը, որը դպրոցի միջինից ցածր է 

հատկապես 9-12-րդ դասարաններում: Դասավանդող ուսուցիչները, դասղեկները և տնօրենի 

ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալը ուսման որակը բարձրացնելու համար նոր 

ուսումնական տարում պետք է գտնեն մեթոդամանկավարժական նոր ուղիներ ու հնարներ։ 

  Տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալի և մասնախմբերի նախագահների խնդիրը նոր 

ուսումնական տարում պետք է դառնա ուսման որակի բարձրացումը, ներդպրոցական 

վերահսկողության մեծացումը:    
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   2020-21 ուստարում դպրոցում գործող 3 մասնախմբերը մասամբ են կատարել իրենց ծրագրով 

նախատեսված աշխատանքները (միջոցառումների մի մասը հանվել են կամ առցանց են 

անցկացվել) կազմակերպվել են առարկայական միամսյակներ և բաց դասեր։ 

    Սակայն պետք է նշել, որ կարելի է փոխադարձ դասալսումներն ավելի հաճախակի դարձնել, 

մեծացնել նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպես նաև էլեկտրոնային 

մատյանների գրանցումներն իրականացնել պատշաճ կերպով, ժամանակին և օրենքով 

սահմանված կարգով: 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Պարտադիր տասներկուամյա 

կրթությունը», որի հիմքում դրված են սովորողների կողմնորոշման խնդիրները: 

    2020-21 ուսումնական տարում բավականին աշխատանքներ են կատարվել աշակերտների 

դաստիարակության ուղղությամբ: Դպրոցում գործող  դասղեկները, աշակերտական և 

ծնողական խորհուրդներն  այն կարևոր օղակներն են, որոնց միջոցով իրականացվում  են 

երեխաների դաստիարակչական խնդիրները։ 

Որոշ պետական տոներ նշվել են հեռավար. աշակերտները պատրաստել են սահիկաշարեր (ՀՀ 

և ԼՂՀ Անկախության տոն)։ 

   Տարին դժվար ու օրհասական էր բոլորի համար. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը 

ցնցեց բոլորիս. չնայած ԱԽ անդամները ընկճված էին (շատերի հարազատները առաջնագծում 

էին), բայց հանդես եկան ոգևորող կոչերով, նախաձեռնություններով. մեր դպրոցը ևս միացավ 

հայրենանվեր գործին՝ «Ամեն ինչ հայոց բանակի, ամեն ինչ հաղթանակի համար»: ԱԽ, ԾԽ և 

մանկավարժական խորհուրդները սնունդ, առաջին անհրաժետության դեղորայք և հիգիենայի 

պարագաներ ուղարկեցին ռազմաճակատ։ Աշակերտները միացան նաև «Ամուր թիկունք, ամուր 

բանակ» նախաձեռնությանը. հավաքեցին թղթե թափոններ, որից ստացված ամբողջ հասույթը 

տրամադրվեց առաջնագծում մարտնչող մեր զինվորներին:  

  Հոկտեմբերի 15-ին՝ Արցախյան պատերազմի մայիսյանցի հերոս Այվազ Թարվերդյանի 65-րդ 

տարելիցին, ԱԽ,  նրա  անունը կրող 11-րդ դասարանը և Այվազ Թարվերդյանի թոռները 

պատրաստել են հերոսին նվիրված տեսանյութ։ 

   Նոյեմբերին ԱԽ նախաձեռնած հանգանակությանը ակտիվորեն մասնակցել են բոլոր 

աշակերտներն ու ուսուցիչները՝ «Հայաստան համահայկական հիմնադրամին» մուծելով  դրամ 

գումար:   

    Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտական խորհուրդը և հումանիտար առարկաների 

մասնախումբը անցկացրել են գեղագիտական մրցույթ՝ «Իմ սուրբ հայրենիք խորագրով»:  

   Աշակերտների իրավագիտակցությունը բարձրացնելու նպատակով դպրոցում անցկացվել են 

մի շարք միջոցառումներ.  «Հույսի Մեծամոր» Հկ սեռական դաստիարակության, իրավունքների 

ու առկա խնդիրների վերաբերյալ անցկացվել է զրույց 8-12-րդ դասարանի աղջիկների 

շրջանում։ Մեծամորի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության 

կանխարգելման խմբի ծառայողները դպրոցի 9-12-րդ դասարանների աշակերտների հետ 

անցկացրել են «Թմրանյութը, դրա հետևանքներն ու ազդեցությունը» և «Երկաթուղու 

ենթակառուցվածքի գծամասերի անվտանգության կանոններ» թեմաներով հանդիպում-

զրույցներ։ 

  Դեկտեմբերի 18-ին՝ Արցախյան պատերազմի մայիսյանցի հերոս Հայկ Կիրակոսյանի ծննդյան 

օրը, նշվել է  նրա հուշաքարի մոտ։   

   Ավ.Իսահակյանի 145-ամյակին առթիվ կազմակերպվել է համադպրոցական մեծ 

միջոցառում(Ա.Նազարյան,Գ.Փարսիլյան)։  

      Փետրվարի 21-ին՝ Մայրենիի օրը, անցկացվել է խաղ-վիկտորինա 8-12-րդ դասարանների 

աշակերտների միջև․ այն աշակերտների  լեզվական գիտելիքները վերստուգելու, ամրապնդելու 

և լեզուն արժևորելու տեսանկյունից շատ կարևոր էր, ուսուցողական։ 

  Փետրվարի 28-ին մոմավառությամբ հարգվել է Սումգայիթի զոհերի հիշատակը։ 

   Մարտի 1-ին՝ Քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային օրը,  համապետական 

միջոցառումների շրջանակում կազմակերպվել է շենքից արագ հեռացում, բացատրվել են՝  

որոնք են արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ քայլերը։ 
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Ապրիլի 23-ին անցկացվել են «Հիշում ենք,որ աշխարհը չմոռանա,հիշում ենք ու պահանջում...» 

կոչերով ակցիաներ։  

   Մայիսին աշակերտական խորհուրդը մասնակցել է Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 

Օզոնի ծրագրի «Լինենք իրազեկ, պահպանենք օզոնային շերտը» կրթական միջոցառումներին:  

   Հայ և համաշխարհային պատմության հայտնի կանանց նվիրված ուսանելի և հետաքրքրական 

միջոցառում էր կազմակերպել («Ճակատագրով՝ կին») դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Ա. 

Կարապետյանը։ 

   «Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում մեր 

աշակերտները մասնակցել են «Անվտանգությունը քո ձեռքերում» առցանց դասընթացին, 

ստացել են ավարտական վկայականներ։    

   Այս ուստարում 5-րդ և 6-րդ դասարանները հանդիսավոր երդմամբ կոչվել են Սարգիս 

Մովսիսյանի և  Արմենակ Օհանյանի անուններով: 5-12-րդ դասարանները մեր հերոսների 

անուններն են կրում և նրանց ծննդյան և հիշատակի օրերին այցելում են հուշարձան, 

կազմակերպում միջոցառումներ, հայրենասիրության դասեր։ 

 Հունիսի 4-ին է հնչել տասներկուերդցիների «Վերջին զանգը»։   

    2020-21 ուստարում բոլոր դասարանները լայնորեն օգտվել են դպրոցական աբոնեմենտային 

համակարգի ներդրման ծրագրից՝ անվճար այցելելով մշակութային օջախներ՝ թանգարաններ, 

թատերասրահներ, համերգասրակներ։ Ծրագիրը մեծապես նպաստում է երեխաների և 

պարմանիների գեղագիտական դաստիարակությանը և գեղարվեստական աշխարհայացքի 

ձևավորմանը: 

   Այս տարի ավելի ակտիվ ու արդյունավետ են համագործակցել համայնքի գրադարանն ու 

դպրոցը՝ միասին կազմակերպելով գրքերի քննարկումներ, բանավեճեր ու հանդիպումներ։ Իսկ 

մշակույթի տանը գործող խառը մենամարտերի և պարի խմբակները ոչ միայն ապահովում են 

մեր երեխաների ազատ ժամանցը, այլև նպաստում գեղագիտական և մարզական 

միջոցառումների որակի բարձրացմանը։ 

Սակայն պետք է նշել, որ ԱԽ անդամները դեռևս դժվարանում են սեփական 

նախաձեռնությունները ներկայացնելու և ազատ խոսելու հարցում:  

  Առողջ ապրելակերպի սենյակը վերաձևավորվել է համակարգչային սենյակի,  այն համալրվել 

է 10 նոր համակարգչով, որոնց մի մասը նվիրել է Մայր Աթոռը, իսկ մյուս մասը՝ Անշարժ գույքի 

պետական կառավարման կոմիտեն: 

    Դաստիարակչական աշխատանքներում կարևոր է դասղեկի դերը: Նա պատասխանատու է 

յուրաքանչյուր աշակերտի ուսման և դաստիարակության, ծնողների հետ տարվող 

աշխատանքների, մատենավարության համար: Դեռևս թերություններ են նկատվում 

էլեկտրոնային մատյաններում:  

  Դպրոցի տնօրենությունը սերտ կապի մեջ է արհմիութենական կազմակերպության հետ: 

Մանկավարժների հանգիստը բովանդակալից անցկացնելու համար կազմակերպվել են 

բազմաթիվ միջոցառումներ(Կանանց միջազգային օր, Մայրության և գեղեցկության տոն, 

ամառային մեկօրյա հանգիստ Դիլիջանում):  Դպրոցի աշխատակիցները ՀՀ կառավարության 

կողմից հաստատված սոցիալական փաթեթի շահառու են. մանկավարժներն օգտվում են 

բժշկական անվճար ծառայություններից, ուսման վարձավճարների փոխհատուցումից և 

հանգստի կազմակերպումից:  

   Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մեջ կարևոր դեր ունի դպրոցի 

ծնողական խորհուրդը: Ուսումնական տարվա ընթացքում ժամանակին գումարվել են 

ծնողական խորհրդի նիստերը: Դպրոցի և դասարանական ծնողական խորհուրդները 

ակտիվորեն մասնակցել են դպրոցի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը: Կարևորվում է 

դպրոց-ծնող կապը։ Ծնողական խորհրդի օգնությամբ դպրոցում լուծվում են բազմաթիվ 

տնտեսական խնդիրներ:  2010թ.-ից ԿԳՆ որոշմամբ դպրոցը ծնողների հետ անցել է 

պայմանագրային համագործակցության: Պայմանագրերում ձևակերպված են դպրոցի և ծնողի 

իրավունքներն ու պարտականությունները: 



 7 

   Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների մեջ կարևոր տեղ ունի դպրոցի 

գրադարանավարի աշխատանքը, նրա  միջոցով իրականացվել է դասագրքերի վարձույթով  

բաշխումը: Հավաքագրվել և ԴՇՀ-ին է մուծվել 658.590դրամ,  պետության կողմից տրամադրված 

65.000 դրամ գումարով  զեղչվել են դպրոցի 35 անապահով աշակերտների դասագրքերի 

գումարները: 

    Գրադարանավարի կողմից կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ՝ նվիրված հայ մեծ 

գրողների հոբելյաններին: Առարկայական մեթոդական միավորումները պետք աջակցեն 

գրադարանավարի աշխատանքներին՝ այն դիտարկելով դպրոցի ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի կարևոր օղակ: 

   Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում իր կարևոր տեղն ունի դպրոցի 

ֆիլմադարանը: 

  Մեր օրերում, երբ երեխաները քիչ են կարդում, ուսումնական ֆիլմերի դիտումը կարող է 

դառնալ հայ գրողների ստեղծագործություններին ծանոթացնելու կարևոր միջոց:    

  Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի ՀՀ պետական 

խորհրդանիշների ուսուցմանը, հասարակագիտության և պատմության ուսուցիչները 

դասապրոցեսին մեծ տեղ պետք է հատկացնեն նրանց ստեղծման պատմությանը, 

անդրադառնան մեր պետության հերոսական էջերին:  

    Ամուր է կապը դպրոցի և համայնքապետարանի միջև: Համայնքապետը և ավագանու 

անդամները միշտ մասնակցում են դպրոցում կազմակերպված համադպրոցական 

միջոցառումներին: Համայնքապետարանը հոգում է Սարգսի թաղամասից դպրոց հաճախող 

երեխաների փոխադրման ծախսերը, որը կազմում է տարեկան շուրջ 800.000 դրամ: 

Տարեմուտին նախակրթարանի և 1-4-րդ դասարանի երեխաներին նվերներ է տրամադրում, 

ուսուցիչի օրը և Կանանց տոնին շնորհավորում մանկավարժական կոլեկտիվին։  

 Դպրոցում սովորում են 29 եզդի երեխաներ, որոնցից շատերը նաև ուսման առաջավորներ են: 

  Դպրոցի ուսումնադաստիրակչական աշխատանքների մեջ իր կարևոր տեղն ունի դպրոցի 

ֆինանսատնտեսական բաժինը: 

   2018թ. օգոստոսին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեց փոփոխված   «Աշխատանքային 

նոր օրենսգիրքը», որը հնարավորություն է տալիս անցնելու պայմանագրային աշխատանքի: 

Համաձայն 2021թ.մայիսի 7-ի NՄՈ/140-2021 որոշման  հաստատվել է Նորապատ և Մայիսյանի 

միջնակարգ դպրոցների միացյալ կառավարման խորհուրդը՝  ներքոհիշյալ կազմով. 
1. Հովհաննիսյան Մարատ(խորհրդի նախագահ)  

2. Սահակյան Ալիսա (քարտուղար)  

3. Կարապետյան Վլադիկ  

4. Խաչատրյան Թերմինե 

5. Մանուկյան Սուսաննա  

6. Պետրոսյան Արտակ 

7. Հայրապետյան Գեղամ 

8. Գրիգորյան Կարեն 

9. Գրիգորյան Արմենուհի 

10. Գրիգորյան Աիդա 

11. Մկրտչյան Ռուզաննա 

12. Մնացականյան Լուսինե 

13.Հովհաննիսյան Արփինե 

14.Թաթոյան Փառանձեմ 

 

   Գումարվել է 6  նիստ, լսվել են բազմաթիվ հարցեր:  Խորհուրդը եռամսյակը մեկ քննարկում է 

դպրոցի ֆինանսական վիճակը, շտկումներ կատարում դպրոցի բյուջեում:  

   Բարեհաջող են անկացվել ձմեռային  ջեռուցման աշխատանքները: Դպրոցն ապահովված է 

մշտական ջրով:  2020-21 ուսումնական   տարում   սովորող-ուսուցիչ  հարաբերակցությունը 

կազմել է 1:9, սովորող սպասարկող անձնակազմ հարաբերակցությունը՝ 1:23, դասարանների    
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միջին խտությունը՝ 17.3 աշակերտ,   որը ցածր ցուցանիշ է մեկ սովորողի հաշվով 

հաստատության նախահաշիվը՝ 219600 դրամ, ուսուցչի միջին աշխատավարձը՝ 104971 դրամ, 

վարչական աշխատողների միջին աշխատավարձը՝ 157.500 դրամ,  սպասարկող կազմի  միջին 

աշխատավարձը՝  88039 դրամ, կոմունալ  վճարների  գծով   հաստատության   տարեկան   

ծախսերի   չափը՝   4%:  2020թ.   դպրոցի     բյուջեն    կազմել է  49.305.7 դրամ, 2021թ. հունվարին՝ 

49820.1 դրամ:  

    Սանիտարական վիճակը դպրոցում գտնվում է բավարար հիմքերի վրա: Դպրոցի 

սպասարկող անձնակազմը բարեխղճորեն է կատարում իր պարտականությունները:  

    Սակայն դեռևս իր բարձրության վրա չի գտնվում ներդպրոցական վերահսկողությունը: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ նոր ուսումնական տարում դպրոցը կփորձի շտկել նկատված 

թերությունները և նոր շունչ հաղորդել ուսումնական, դաստիարակչական ողջ գործընթացին:  

Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվն իր առջև խնդիր է դնում. 

1.Իրականացնել «Կրթության և Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները: 

2.Հիմք ընդունել ՀՀ կառավարության և ԿԳՄՍՆ կողմից ընդունված «Հանրակրթության 

պետական   չափորոշիչների» մասին որոշումները: 

3.Հիմք ընդունելով կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորած(COVID-19) 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման 

ուղեցույցը՝ ստանձնել առողջ և անվտանգ աշխատանքային ու կրթական միջավար 

ապահովելու պարտականություն և դպրոցի բոլոր աշխատակիցների համատեղ ջանքերով, 

սահմանված կանոնների պապանմամբ դպրոցում  իրականացնել կրթական գործընթացը։ 

4.Դպրոցում գործող ուսումնադաստիարակչական բոլոր օղակների աշխատանքները 

նպատակաուղղել սովորողների ուսման որակի բարձրացմանը,  ներդպրոցական կանոնների 

վերահսկմանը, հիգիենայի և COVID-19-ի ուղեցույցի կանոնների պահպանմանը, մեր 

հայրենիքի համար արժանի քաղաքացիների դաստիարակմանը։ 

5.Պատրաստվել մեծ շուքով նշելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հռչակավոր մարդկանց և կարևոր 

իրադարձությունների օրացույցում ներառված նշանավոր հայի՝ Ալ.Սպենդարյանի 150, Վահագն 

Դավթյանի 100 և ՀՀ անկախության ու Հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյա հոբելյանները, 

կազմակերպել միջոցառումներ ու բաց դասեր։  

6.Դպրոցի տնօրենության ուշադրության  կենտրոնում  պահել դպրոցի 2019-23թթ. զարգացման  

ծրագրով առաջադրված խնդիրները: 

7.Մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից բարձր մակարդակով կազմակերպել  ԿԳՄՍՆ կողմից 

ներդրված դպրոցի կառավարման նոր համակարգի աշխատանքները: 

 8.2021-22 ուսումնական տարում դպրոցի դաստիարակչական համակարգը կատարելագործել. 

• կրթադաստիարակչական միջավայրի ստեղծում, 

• ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորում, 

• իրավագիտակցության բարձրացում, 

• դասղեկական ժամերի և արտադասարանական միջոցառումների միջոցով բարոյական և 

հայրենասիրական դաստիարակության ծրագրերի իրականացում, իրավապահ 

մարմինների հետ համագործակցում: 

9. 2021-22 ուսումնական տարում դպրոցում շարունակել հակաբուլլինգային ծրագիրը, որի 

սպասվող արդյունքներն  են. 

• սովորողների իրավունքների պաշտպանության և բողոքարկման մեխանիզմի ներդրում, 

• իրավահավասարության ձևավորում, 

• սովորողների միջև կոնֆլիկտների նվազեցում, 
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• բռնության բոլոր ձևերի դեմ համարժեք արձագանքում, 

• սովորողների մեջ սեփական իրավունքների և պարտականությունների գիտակցության 

մակարդակի բարձրացում: 

10. Երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության նպատակով 

համագործակցել ՀՀ ՊՆ 60925 զորամասի հետ՝ համատեղ իրականացնելով մի շարք 

միջոցառումներ: 

11. Հարստացնել դպրոցի նյութատեխնիկական բազան: 
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1-ԻՆ ԲԱԺԻՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 

1.ՀՀ Սահմանադրության 39 հոդվածում, ինչպես նաև «Կրթության մասին 

օրենքում» նշված է, որ միջին դպրոցը  տարրական կրթության հիմքի վրա 

ապահովում է հիմնական կրթական ծրագրի իրականացում, սովորողների անձի 

ձևավորում ու կայացում, բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում սոցիալական 

ինքնահաստատմանը նպաստող ընդունակությունների, նախասիրությունների և 

հակումների զարգացման համար: 2018թ  միջնակարգ  կրթությունը պարտադիր է 

և ավարտվում է միջնակարգ կրթության որակավորմամբ: 
 

2. ՀՀ «Հանրակրթության մասին օրենքի» իրականացում:  
 

3.Ավագ դպրոցը ավարտում է սովորողը՝ հանձնելով պետական քննություններ, 

ստանում է հասունության ատեստատ: 
 

4.2009 թվականին ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվեց  «Հանրակրթության մասին օրենքը»,  

որի իրականացմանը ձեռնամուխ է եղել դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը:  
 

5.2012թ հուլիսի 28-ի հ 1088Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված 

«Հանրակրթության պետական չափորոշիչները» դպրոցի մանկավարժական 

կոլեկտիվի համար դարձել է ուղեցույց: 
 

   

N Աշխատանքի  

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 

1.

  

Կատարել գյուղի տարածքի 6-18 

տարեկան պատանիների հաշվա-

ռում և նրանց ներգրավել պարտա-

դիր ուսուցման մեջ: 

 

2021 հուլիս-

օգոստոս 

տնօրենի 

տեղակալ, 

դասղեկ, 

դասվար 

 

2.

 

  

Խիստ վերահսկողություն սահմա-

նել ինչպես աշակերտների, այնպես 

էլ մանկավարժների անհարգելի  

բացակայությունների նկատմամբ: 

 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,  

տնօրենի 

տեղակալ, 

դասղեկ 

 

3. Մանկավարժական կոլեկտիվի 

ուշադրության կենտրոնում պահել  

անապահով ընտանիքների երեխա-

ների հետ տարվող աշխատանք-

ները: 

 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,  

տնօրենի 

տեղակալ, 

դասղեկ 

 

4. Պարտադիր ուսուցման իրականաց-

մանը մասնակից դարձնել դպրոցի 

կառավարման խորհրդին, ԾԽ և 

ԱԽ-ի  և ավագանու անդամներին: 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,  

տնօրենի 

տեղակալ, 

դասղեկ 

 

5. Դպրոցում հավաքագրել2021-22 

ուստարվա նախակրթարանի 

սաներին:  

 

օգոստոս 

սեպտեմբեր 

տնօրեն,  

դաստիարակ 
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2-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Աշխատանք մանկավարժական կադրերի հետ 

որակավորման բարձրացման ուղղությամբ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Աշխատանքի  

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 

1.

  

Հաստատել դասղեկ-դասվարներին, 

առարկայական մ/մ. նախագահներին, 

խմբակի ղեկավարներին: 

 
09.09.2021թ. 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալներ 

 

2.

  

Անցկացնել դասղեկ-դասվարների և 

մ/մ-ի նախագահների սեմինար 
 

10.09.2021 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալներ 

 

3. ՈՒսումնական տարվա ընթացքում 

իրականացնել «Հանրակրթության չա-

փորոշիչները»,  «12-ամյա կրթության 

մասին» օրենքները: 

 
տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալներ 

 

4. 2021-22 ուստարվա ընթացքում կազ-

մակերպել դասալսումներ հետևյալ 

նորմերով. 
1. տնօրեն` շաբ. 4 ժամ 
2. տնօրենի տեղակալ` 8 ժամ 
3 մ/մ նախագահ` 2 ժամ 

 

 
տարվա 

ընթացքում 

 

 
տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալներ 

 

5. ՈՒշադրության կենտրոնում պահել 

երիտասարդ և սկսնակ մանկավարժ-

ների հետ տարվող աշխատանքները, 

նրանց ամրակցել հետևյալ փորձառու 

ուսուցիչներին. 
1. Ա. Սարուխանյան- Լ.Մամբրեյան 
2.  Ա.Կիրակոսյան- Օ. Իսրայելյան 
    Լ. Բեդոյան 

3. Կ. Ասատրյան-  Ա. Հակոբյան   

տարվա 
ընթացքում 

 

 

 
տարվա 

ընթացքում 

 

 

 
տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալներ 
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3-ՐԴ-ԲԱԺԻՆ 
Մանկավարժական  խորհրդի գործունեություն 

1-ին նիստ 
 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 

1. 2020-21 ուստարվա դպրոցի մանկա-

վարժական կոլեկտիվի կատարած 

աշխատանքների հաշվետվությունը և 

նոր 2021-22 ուստարվա խնդիրները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

31.08.2021 

 

 

տնօրեն 

 

 
 

2. 2020-21 ուստարվա ներքին գնահատ-

ման չափանիշների հաշվետվությունը: 

տնօրեն  

3. 2021-22 ուստարվա դպրոցի ուսպլանի 

քննարկում և հաստատում:  

տնօրեն  

 

4. 2021-22 ուստարվա դպրոցի մանկա-

վարժական  խորհրդի կազմի հաստա-

տում: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

5. 2021-22 ուստարվա  դասարանների 

դասղեկ-դասվարների հաստատում: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

6. 2021 -22 ուստարվա առարկայական մ/մ  

նախագահների հաստատում: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

7. 2021-22 ուստարվա դպրոցական 

բաղադրիչ ժամաքանակի  հաստատում: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

8. 2021-22 ուստարվա համադպրոցական  

ծրագրի քննարկում և հաստատում: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

10. 2021-22 ուստարվա դպրոցի դասացու- 

ցակի հաստատում:  

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

11. 7-րդ դասարանի աշակերտ Համլետ 

Հարությունյանին ֆիզկուլտուրա առար-

կայից ազատելու մասին: 

տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

12. 2021-22 դպրոցի ռեժիմի հաստատում: տնօրեն,  

տնօրենի տեղակ. 

 

13. 2021-22 ուստարվա տարիֆիկացիայի 

քննարկում:   

տնօրեն  
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2-րդ  նիստ 
 

1. 2022-23 ուստարվա առարկայական 

չափորոշիչների նախագծի քննարկում: 

 

 

                  

               25.10.21 

տնօրեն,  

տնօրենի 

տեղակ. 

 

2. Սոցիալապես անապահով երեխաների 

դասագրքերի և սննդի վարձավճարների 

զեղչում: 

տնօրեն,  

տնօրենի 

տեղակ. 

 

3. Կազմակերպչական հարցեր տնօրեն  

 

3-րդ  նիստ 
 

1. «Մայրենի», «Հայոց լեզու»  և «Գրականու-

թյուն» առարկաների դրվածքը  2-12-րդ 

դասարններում: 

 

 

 

 

 

2021 

դեկտեմբերի 
 

 

 

 

տնօրեն, 

տն. տեղ. 

դասվարներ, 
Մ.Կասամանյան 

Ա.Նազարյան, 

Ա.Սահակյան 
 

 
 
 
 

2. 2021-22 ուստարվա առաջին կիսամյակի 

դպրոցի ուսման առաջադիմության 

ամփոփումը: 

3. 12-րդ դասարանի «Ֆիզկուլտուրա» 

առարկայի ստուգարքի հաշվետվություն: 

 

4. 2021-22 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

տարիֆիկացիայի քննարկում: 

 

 

4-րդ  նիստ 
 

1. 

 

«Հայ ժողովրդի պատմություն» առար-

կայի դրվածքը դպրոցում 6-12-րդ դասա-

րաններում:                     

 

2022թ. 

մարտ 

Մ.Կասամանյան, 

Լ.Մնացականյան, 

Ա.Կարապետյան, 

տն.տեղակալ 

 

 

5-րդ  նիստ 
 

1. ԿԳՄՍՆ հրահանգի մասսայականացումը, 

2021-22 ուստարում 1-11-րդ դաս. 

ամփոփելու, 4-րդ դասարանի 

աշակերտների գիտ. ստուգման,  9-րդ և 12-

րդ դասարանի  ավարտական քննություն-

ների վերաբերյալ: 

 

 

2022 

մայիս 

 

 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալ 

 

 

6-րդ  նիստ 
 

1. 1-8-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարանների 

աշակերտներին հաջորդ դասարան փո-

խադրելու ԿԳՄՍՆ հրամանը 4-րդ, 9-րդ, 

12-րդ  դասարանների աշակերտների 

գիտելիքների ստուգմանը,  որակավորման  

և պետական քննություններին թույլա-

տրելու հարցը: 

1-12-րդ դասարանների դասվար-

 

 

2022 

մայիս 

 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալ 
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դասղեկների  հաշվետվությունը: 
 

7-րդ  նիստ 

 

  

1. 4-րդ և 9-րդ, 12-րդ  դասարանների աշա-

կերտների գիտելիքների ստուգման, որա-

կավորման և պետական ավարտական  

քննությունների արդյունքների ամփո-

փումը: 

 

2022 

հունիս 

 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալ 
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4-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների կազմակերպում 

  

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 
1. Կատարել դասաբաշխում, մանկավարժներին ապա-

հովել ծրագրերով և մեթոդական գրականությամբ: 
հունիս -

օգոստոս-2021 
տնօրեն  

 

2. Դասավանդվող առարկաների որակը բարելավելու 

նպատակով հարստացնել դպրոցի նյութա-

տեխնիկական բազան, ԿԳՄՍՆ «ԿՏԱԿ» կազմակեր-

պության  միջոցով դպրոցում  ստեղծված համա-

կարգչային կաբինետը դարձնել դասի որակի 

բարձրացման  կարևոր կենտրոն: 

 
 

տարվա 

ընթացքում 

 
տնօրեն, 
տնօրենի 

տեղակալ, 
կաբ. վարիչ 

 

3 . Դասի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատա-

կով դասապրոցեսին օգտագործել դիդակտիկ  

պարագաներ, տեխնիկական միջոցներ, տեսաֆիլմեր 

և աուդիոձայնագրություններ: 

 
տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն, 
տնօր. տեղ., 

մ/մ 

նախագահ 

 

4. Աշակերտներին ապահովել դասագրքերով և 

գրենական պիտույքներով: 
օգոստոս 

սեպտեմբեր 

գրադ. վարիչ  

5. Աշակերտների գիտելիքների որակը ստուգելու 

նպատակով կատարել բովանդակային դասա-

լսումներ, արդյունքները քննարկել մ/մ և  մանկխորհի 

նիստում: 

 
տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն, 
տնօրենի 

տեղակալ 

 

6. Դպրոցում կազմակերպել առարկայական 

միամսյակներ.  
1.հ.լեզու և գրականութ., պատմութ.,  
2.մաթեմատիկա և բնագիտություն 
3.դասվարական, 
4.օտար լեզուներ, 
5.ՆԶՊ, ֆիզկուլտուրա, տեխնոլոգիա,   կերպարվեստ, 

երաժշտություն 

2021 
հոկտեմբեր 

նոյեմբեր, 

դեկտեմբեր 

2022 մարտ 
ապրիլ-20 

ապրիլի 20-

մայիս 20 

 
 

տնօրենի 

տեղակալ, 
մ/մ 

նախագահ 

 

7. Կազմակերպել առարկայական օլիմպիադաների I 

փուլը 
1.Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա 
2.Ֆիզիկա, քիմիա,ՆԶՊ 
4.Հ.լեզու և գրականություն 
5.Հայ ժող. պատմություն 
6.Ռուսաց լեզու և անգլերեն  
7.Աշխարհագրություն և ՆԶՊ 

 
 

նոյեմբեր 
- 

փետրվար 

 
 

տնօրենի 

տեղակալ, 
մ/մ նախ.-ր 

 

8. ՈՒսումնասիրել տառաճանաչության ընթացքը I դաս., 

արդյունքները քննարկել մ/մ նիստերում: 
ապրիլ 

 
 

տնօր. տեղ, 
մ/մ նախ. 

 

9. Կազմակերպել ուսուցիչների սեմինարներ՝ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նոր 

գործիքակազմի դերը դասի արդյունավետության 

բարձրացման գործում: 

 
հոկտեմբեր- 

նոյեմբեր 

 

 
Ա.Կիրակոսյան 
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5-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Դաստիարակչական բաժին 

 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 
1. Օգնել տնօրենի տեղակալին, դաստիարակչական 

աշխատանքների  կազմակերպչին, դասղեկներին, 

դասվարներին, գրադարանավարին   կազմելու 

դաստիարակչական  աշխատանքների պլանները: 

 
օգոստոս 

2021 

տնօրեն, 
տնօրենի 

տեղակալ 

 

2. Նախապատրաստվել նոր՝ 2021-22 ուսումնական 

տարվա մեկնարկին: 
     օգոստոս 

2021 
տնօրենի 

տեղակալ 
 

3. 

 

Բոլոր դասարաններում անցկացնել  զրույցներ, 

ցերեկույթներ և արիության դասեր, միջոցառումներ՝ 

նվիրված ՀՀ և ԼՂՀ անկախության 30-րդ 

հոբելյանական տարեդարձերին, մայիսյանցի 

զոհված ազամարտիկների հիշատակին: 

 

 
սեպտեմբեր  

2021թ 

տնօրենի 

տեղակալ, 

դաստ. կազմ. 

 

 

4. Դպրոցում նշել Թարգմանչաց տոնը, 

Գրադարանավարի օրը, «Ոսկե աշունը»  
 

հոկտեմբեր 

 

տնօրեն, 
տնօր. տեղ, 

մ/մ նախագահ 

 

5. Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակի 32-րդ 

տարելիցի կապակցությամբ անցկացնել հիշատակի 

ցերեկույթ: 
Ամանորի տոնահանդեսների կազմակերպում: 

 
դեկտեմբեր 

07.12 2021թ 

տնօրենի 

տեղակալ, 

դաստ. կազմ., 

դասղեկներ 

 

6. Դասարաններում անցկացնել զրույցներ՝ նվիրված ՀՀ 

պետական խորհրդանիշներին:  
տարվա 

ընթացքում 

տնօր. տեղ., 

ԴԱԿ, դասղ. 

 

7. Ալ.Սպենդարյանի 150-ամյակի շրջանակներում 

տոնական միջոցառումների կազմակերպում։ 

տարվա 
ընթացքում 

Տն. տեղակալ 

պատմ. ուս 
 

10 «Հայ ծառատունկ»  կազմակերպության հետ 

համատեղ «Մաքուր հայրենիք» ծրագրի 

շրջանակներում շարունակել դպրոցի կանաչա-

պատման աշխատանքները: 

 
հոկտեմբեր-

մայիս 

 

տնօրենի 

տեղակալ 

տեխնոլ. ուս. 

 

11 5-12-րդ դասարանների մասնակցությամբ 

միջոցառումներ՝ նվիրված Հայոց բանակի, Մայրենիի 

տոնին և հայոց մեծերին(Վ.Դավթյան 100, Ե․Չարենց 

125, Սպենդարյան 150): 

փետրվար 

2022թ 

տնօրենի 

տեղակալ, 

դաստ. կազմ.  

 

12 Ցերեկույթ՝ նվիրված Եղեռնի զոհերի հիշատակի 107-

ամյակին: 
ապրիլի 24 տնօր. տեղ. 

գրական. ուս. 
 

13 Հայրենական մեծ պատերազմում և 2-րդ 

աշխարհամարտում  տարած հաղթանակի  77-րդ 

տարեդարձի և երկրապահի օրվա կապակցությամբ 

դպրոցում կազմակերպել շարային քայլքի և 

հայրենասիրական երգի փառատոն: 

 
 

մայիսի 8 

տնօրենի 

տեղակալ 

ՆԶՊ, ֆիզկ., 

տեխն. մ/մ 

 

14 Նշել «Հրաժեշտ այբբենարանին» և նախակրթարանի 

ավարտական հանդեսները: 
մայիս 

 

 տն.տեղակալ, 

դասվար 
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6-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Ներդպրոցական վերահսկողության 

 համակարգ 

 

  

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 

1. Հաստատել ծրագրային նյութերը, թեմատիկ 

պլանավորումները բոլոր ուսումնական 

առարկաներից: 

 

սեպտեմբեր 

 

տնօրենի 

տեղակալ 

 

2. Շաբաթը մեկ անգամ  ստուգել աշակերտների 

ուշացում-բացակայությունները և այն քննար-

կել դասարանական ժողովներում, տնօրենին 

կից  խորհրդում, ծնողական խորհրդում, իսկ 

մանկավարժներինը` արհկոմի  նիստերում: 

 
 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն, 

տն.տեղակալ, 

դասղեկ, 

արհկոմ 

 

3. Աշակերտների գիտելիքների համապատաս-

խանությունը հանրակրթական չափորոշիչ-

ներին  ստուգելու համար անցկացնել  

տնօրենության կողմից գրավոր 

աշխատանքներ հայոց լեզվից  և 

մաթեմատիկայից, արդյունքները քննարկել մ/մ 

նիստում: 

 
 

 

տարվա 

ընթացքում 

 
 

 

տնօրենի 

տեղակալ 

 

4. Հ.լեզու և գրականության  մ/մ  նիստում 

քննարկել գեղարվեստական  և ծրագրային  

գրականության  ընթերցանության  ընթացքը, 

ինչպես նաև  աշակերտների կապը դպրոցի 

գրադարանի հետ: 

 
 

մարտ 

 

տնօրենի 

տեղակալ, 

մ/մ 

նախագահ 

 

5. Ստուգել էլեկտրոնային մատյանների, 

օրագրերի և աշխատանքային տետրերի 

ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և 

քննարկել առարկայական և դասղեկական մ/մ 

նիստերում: 

 
 

դեկտեմբեր 

տնօրենի 

տեղակալ, 

մ/մ 

նախագահ 

 

6. Ստուգել  և մ/մ նիստում քննարկել թեմատիկ 

գրավոր աշխատանքների վիճակը  հայոց 

լեզվից, մաթեմատիկայից, ռուսաց և օտար 

լեզուներից: 

 
 

հունվար 

տնօրենի 

տեղակալ, 

մ/մ 

նախագահ 
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7-ՐԴ  ԲԱԺԻՆ 
Աշխատանք  ծնողական կոլեկտիվի հետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 

մասին 
1. Հրավիրել դպրոցի ընդհանուր ծնողական 

ժողով. 

Լսել դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահի    

հաշվետվությունը 2020-21 ուստարում դպրոցի 

ծնողական խորհրդի  կատարած աշխատանք-

ների մասին և 2021-22 ուսումնական տարվա 

խնդիրները։ 

Հրավիրել ծնողական ժողով, ընտրել դասարա-

նական ծնողական խորհուրդներ և դպրոցի 

ծնողական խորհուրդ: 

Ծնողական ժողովում լսել 2021-22 ուստարում 

դպրոցի ծնողական կոլեկտիվի առջև ծառացած 

խնդիրները: 

 

 

 

սեպտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

սեպտեմբեր 

 

 

 

տնօրեն, 

ծնողական 

խորհրդի 

նախագահ 

 

 

 

տնօրեն 

 

2. Հրավիրել ծնողական ժողով, 

ա.Լսել դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը 

2021 ֆինանսական տարում դպրոցի 

ֆինանսական ծախսերի և 2022թ բյուջեի 

մասին: 

բ.Ամփոփել առաջին կիսամյակի ուսման 

առաջադիմության արդյունքները: 

 

 

 

հունվար 

2022 

 

 

 

տնօրեն 

 

3. Հրավիրել ծնողական ժողով, լսել. 

ա.Զեկույց. «Կրտսեր դպրոցականի ռեժիմի 

ճիշտ կազմակերպումը»  (զեկ` Գ. Սարգսյան): 

բ.«Ե՞րբ է  երեխան դառնում դժվար 

դաստիարակվող» (զեկ.՝ Ա. Սարուխանյան): 

 

 

մարտ 

 

տնօրեն , 

տնօրենի 

տեղակալ 

 

4. ա.Բարձր դասարանի աշակերտի նախապատ-

րաստումը զինվորական ծառայությանը և 

կյանքին: Ա. Հովսեփյան  

բ.Ծնողի դերը աշակերտների քննությունների 

նախապատրաստման գործում:   

(զեկ`   Ա. Սարուխանյան) 

 

 

մայիս 

 

տնօրեն, 

տնօրենի 

տեղակալ 
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8-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Ֆինանսական  և տնտեսական 

գործունեություն, ուսումնական բազայի ամրապնդում 
 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 
մասին 

1. Դպրոցն ապահովել սանիտարահիգիենիկ 

կանոնների պահպանման համար անհրաժեշտ 

բոլոր միջոցներով: 

2021թ. 

սեպտեմբեր 

  

2. Կազմել 2021-22 ուստարվա տարիֆիկացիան: օգոստոս-

սեպտեմբեր 

հաշվապահ, 

տնօրեն 

 

3. Կազմել 2022թ. ֆինանսական տարվա 

ծախսերի նախահաշիվը և  բյուջետային հատ-

կացումները: 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

հաշվապահ, 

տնօրեն 

 

4. Համակարգչային կենտրոնը    հարստացնել 

նոր համակարգիչներով: 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն  

5. Նախապատրաստել ձմեռային ջեռուցման 

աշխատանքները: Ուշադրության կենտրոնում 

պահել հակահրդեհային միջոցները: 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

 

տնտեսվար 

 

6. ՈՒշադրության կենտրոնում պահել 

սովորողների կյանքի անվտանգության և  

սանիտարական  վիճակի հարցերը: 

տարվա 

ընթացքում 

 

տնտեսվար 
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9-ՐԴ ԲԱԺԻՆ 
Կազմակերպչական մանկավարժական միջոցառումներ 

 

  
 

 

N Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձը 

Նշ. կատ. 
մասին 

1 Կատարել աշխատանքի բաժանում դպրոցի 

ադմինիստրացիայի միջև: 

սեպտեմբեր տնօրեն,  

տնօր. տեղ. 

 

2 Կատարել 2021-22 ուստարվա դասարանների 

կոմպլեկտավորում և հաշվետվություն ներկա-

յացնել մարզպետարանի կրթության և 

ֆինանսական վարչություններին: 

 

 

սեպտեմբեր 

 

տնօրեն,   

տնօր. տեղ. 

 

3 Սահմանել աշխատանքային ռեժիմ` ուսուց-

չական ու աշակերտական հերթապահություն: 

 

սեպտեմբեր 
տնօրեն,  

ուսմասվար 

 

4 Կարգավորել ուսուցչական և աշակերտական 

գործերը: 

սեպտեմբեր տնօրեն,   

տնօր. տեղ. 

 

6 Ամիսը երկու անգամ անցկացնել տնօրենին 

կից խորհրդի նիստ: 

տարվա 

ընթացքում 

տնօրեն,   

տնօր. տեղ. 

 


