
                                                              ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

 

                                          (Նիստը գումարվել է 2021 թ. օգոստոսի 31-ին)  

Նիստին մասնակցում էին  խորհրդի  30 անդամներից 28-ը: 

 Օրակարգում՝ 

 

1. Օրակարգի հաստատում   (հաղ՝  տնօրեն Ա. Սարուխանյան) 

2. 2020-21 ուսումնական տարվա  դպրոցի  մանկավարժական  կոլեկտիվի  կատարած  

աշխատանքների  հաշվետվությունը և նոր՝ 2021-2022  ուստարվա  խնդիրները:                 

                                                                                                                            (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

3.2020-21  ուստարվա  հաշվետվություն   (զեկ՝ Ա. Կիրակոսյան) 

4. 2020-21  ուստարվա զինղեկի  հաշվետվություն  (զեկ՝ Ա. Հովսեփյան) 

5. 2020-21 ուստարվա ներքին  գնահատման չափանիշների  հաշվետվությունը:  

                                                                                                                      (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

6. Մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում:  

                                                                                                           (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

7. 2021-22  ուստարվա   ուսպլանի քննարկում  և  հաստատում: 

 (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

8. 2021-22  ուստարվա  դասարանների  դասղեկ- դասվարների հաստատում: 

                                                                                                                    (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

9. 2021-22  ուստարվա  առարկյական  մասնախմբերի  ղեկավարների հաստատում  

                                                                                                                    (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

10. 2021-22 ուստարվա ուսպլանով  սահմանված  դպրոցական  բաղադրիչի  ժամաքանակի  

       բաշխման   մասին :                                                                          (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

11. 2021-22 ուստարվա  համադպրոցական  ծրագրի  քննարկում  և  հաստատում   

                                                                                                                   (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

12.  VII  դասարանի  աշակերտ  Համլետ  Հարությունյանին  ֆիզկուլտուրա առարկայից  ազատելու   



      մասին:                                                                                                (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

13. 2021-22 ուստարվա դպրոցի   ռեժիմի հաստատում                       (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

14. 2021-22   ուստարվա դասացուցակի  հաստատում   (զեկ՝ փոխտնօրեն  Ա. Կիրակոսյան) 

15.2021-22 ուստարվա տարիֆիկացիայի  և հաստիքացուցակի ներկայացում: 

                                                                                                               (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

                       

                                                                    Օրակարգում՝  

Լսեցին – 1. Օրակարգի  մասին  տնօրեն Ա. Սարուխանյանի  հաղորդումը :  Մանկավարժական  

խորհուրդը 

                                                                     Որոշում է  

 Հաստատել  ՄԽ-ի  օգոստոսի 31-ի  օրակարգը: 

 Լսեցին-  Տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի   զեկուցումը  2020-21 ուսումնական  տարվա  դպրոցի     

մանկավարժական   կոլեկտիվի   կատարած  աշխատանքների  և նոր՝  2021-22 ուստարվա  խնդիրների  

մասին  

  Նա հանգամանորեն  ներկայացրեց  աշակերտների,  ուսուցիչների ,  խորհրդակցական  մարմինների  

կատարած  աշխատանքները,  գրանցված  հաջողություններ,  ձեռքբերումները  նաև  թերացումները:  

Խոսվեց   նախակրթարանի   աշխատանքների մասին,  սննդի   տրամադրման, <<Սուրբ 

Աստվածածին>>   կիրակնօրյա վարժարանի, <<Հույսի  Մեծամոր>> ՀԿ-ի հետ համագործակցության  և  

այլնի: 

   Մանկավարժական  համակազմի որակական  բարելավման  շուրջ  նկատելի աշխատանքներ են 

կատարել: 

  Չնայած  խոչընդոտող  լուրջ  պատճառներին (Covid 19),   պատերազմ,  արտակարգ դրություն՝ 

դպրոցի  աշխատակազմը ճկուն,  ճիշտ  և նվիրված  գործելաոճի  արդյունքում   հաղթահարեց  

մարտահրավերները: 

  Դպրոցում  գրանցված են  ԿԱՊԿՈՒ 9 աշակերտ  նրանց համար կազմակերպվող  աշխատանքները  

որակվեցին  հետևողական, արդյունավետ: <<Ամեն ինչ հայոց բանակի,  ամեն ինչ  հաղթանակի 

համար>> խորագիրը կրող  հայրենանվեր գործին միացավ դպրոցը   և անհրաժեշտ պարագաներով 

ծանրոցներ  ուղարկեց  ռազմաճակատ: <<Ամուր  թիկունք, ամուր բանակ>>-ին   Հայաստան  

համահայկական  հիմնադրամին  մուծվել է  հանգանակված  գումարը(269000 դր)  

    Մանրամասն ներկայացնելով  կատարված աշխատանքները՝  տնօրենը ուշադրություն հրավիրեց  

նոր ուստարվա խնդիրներին: Դրանք միտված են ոչ միայն շարունակելու  ավանդական  ավանդական  

աշխատանքները,  այլև  վերացնելու  նկատված բացթողումները,  իրականացնելու  որակյալ  

կրթություն: 



  Մանկավարժական խորհուրդը, լսելով և  քննարկելով  դպրոցի  տնօրեն Ա. Սարուխանյանի  

զեկուցումը 

Որոշում է 

1. Հանձնարարել  դպրոցի տնօրեն Ա. Սարուխանյանին   ուսումնադաստիարակչական   

աշխատանքների   հիքում դնել << Կրթության մասին օրենք>>,<<Հանրակրթության մասին  օրենքը>>, 

<<Հանրակրթության պետական կրթակարգը>>, <<Միջնակարգ  կրթության պետական  

չափորոշիչները>>,  ուսումնական գործունեության <<Ներքին և արտաքին  գնահատման 

համակարգը>>, <<Ոսուցչի  ատեստավորման  կարգը>>,  ԾԽ  և ԱԽ  օրինակելի կանոնադրությունը: 

  2021-22 ուստարվա  օրինակելի ուսպլանը և 2021-22 ուստարում  կրթության ոլորտի  

փոփոխություններն  ու  պահանջնորը՝    պայմանավորված  կորոնավիրուսային  համավարակով,  

հետևյալ  դպրոցի անձնակազմի կատարողական  կարգապահությանը, ձեռնամուխ լինել  վերոգրյալ  

օրենքների  և  որոշումների  կատարմանը:   

2.  Հանձնարարել  դպրոցի  փոխտնօրեն  Ա.Կիրակոսյանին  ուսումնադաստիարակչական  

աշխատանքների հիմքում  դնել  ‹‹Կրթության մասին›› օրենքը,  ‹‹Հանրակրթության  մասին››  օրենքը,  

ԿԳՄՍՆ  որոշումները,  2021-22  ուստարվա  օրինակելի  ուսպլանը,  մեծապես նպաստել  առաջավոր 

փերձի տարածմանը,    երիտասարդ և սկսնակ  մանկավարների հետ  տարվող  աշխատանքներին, 

բաց դասերի կազմակերպմանը: 

3. Հանձնարարել առարկայական  մասնախմբերին  աշխատանքների  հիմքում   դնել 

հանրակրթության   և   առարկայական  չափորոշիչները,  ներքին և  արտաքին գնահատման    կարգը,   

նիստերում  լսել  առանձին ուսուցիչների   հաշվետվությունները:  

4.  Հանձնարարել  զինղեկ   Ա.  Հովսեփյանին  իր   աշխատանքները   կառուցել   ՊՆ և  ԿԳՄՍՆ  

որոշումների հիման  վրա,  մեծ տեղ հատկացնել  աշակերտների  ռազմահայրենասիրական   

դաստիարակության,  ապահովել  սովորողների  կենսագործունեությունը:    

5. Հանձնարարել 1-12 –րդ  դասարանների  դասղեկ-դասվարներին,  ԴԱԿ  Ա. Սահակյանին  

օժանդակել  դասարանական ԾԽ-ների,  ԱԽ-ների  աշխատանքների  կազմակերպմանը,   

պատրաստվել  հավուր պատշաճի  նշելու Ալ. Սպենդարյանի 150,  Վահագն Դավթյանի 100, ՀՀ 

անկախության 30,  Հայոց  բանակի կազմավորման 30-ամյակի հոբելյաններին,  հիշարժան օրերն ու 

պետական , ազգային  տոները: 

 6.  Հանձնարարել  գրադարանավար     Փարսիլյանին  աշակերտներին ապահովել  գրքերով  և  

ժամանակին հավաքագրել  և ԴՇՀ մուծել  դասագրքերի  վարձավճարները: 

7. Հանձնարարել դպրոցի տնտեսվար  Ս. Թարվերդյանին  ապահովել  երեխաների անվտանգությունը, 

ջեռոցման , էլեկտրասնուցման  և ջրամատակարարման  անխափան   գործունեությունը: 

8. Առաջարկել դպրոցի  արհմիութենական  կոմիտեի նախագահ  Գ. Սարգսյանին դրամական 

օգնություն  տրամադրել  որոշ  ուսուցիչների,  ուշադրության կենտրոնում  պահել դպրոցի   

սանիտարական վիճակը: 

Լսեցին- 3  Փոխտնօրեն  Ա. Կիրակոսյանի  զեկուցումը 2020-21  ուստարվա  աշխատանքների մասին . 



   Նշեց,  որ    ուսումնական տարին աննախադեպ էր: Այն  մեկնարկեց 2020թ. սեպտեմբերի  14-ին՝ 

համաձայն  ԿԳՄՍ նախարարի  31.08.2020թ. N25-Ն որոշման:  Սահմանվեց  6-օրյա  աշխատանքայի 

շաբաթ, կազմակերպվեց հերթապահություն: 20-ից ավել  աշակերտներով  կոմպլեկտավորված 

դասարանները բաժանվեցին  2 խմբի՝  յուրաքանչյուրը  3-ական  օր  հաճախումով: Երկխումբ դարձան 

2-4-րդ  և 8-րդ դասարանները: 

     2020-21 ուստարում դպրոց են հաճախել 212  աշակերտներ  տարեվերջին նրանց թիվը  202-ն էր:  

գերաղզանցիկ են եղել  30-ը,  հարվածային 42-ը:   Բացակայությունները 4797 ժամ էր,  

առաջադիմությունը՝ 100%, ուսման որակը՝ 39.8%:  

  Նա թվեց  կատարված  աշխատանքները,  խոսեց  էլեկտրոնային մատենավարության,  

բացակայությունների,  ԱԽ-ի աշխատանքների,  դասալսումների,  օլիմպիադաների և  այլնի մասին: 

   Թեև  կային օբյեկտիվ  պատճառներ,  բայց բաց դասերի,  միջոցառումների  կրճատումը  համարվեց 

բացթողում: 

    Ամփոփելով  փոխտնօրենը  հույս հայտնեց , որ   ուսումնական պրոցեսն  այսուհետ      կընթանա  

բնականոն հունով: 

  Լսելով և վերլուծելով   2020-21 ուստարվա  աշխատանքները՝  մանկավարժական  խորհուրդը 

 

Որոշոմ  է 

1.  Հանձնարարել  առարկայական  մասնախմբերի  աշխատանքները  նպատակաուղղել   կրթության 

որակի  բարձրացմանը ,  բաց դասերի,  միջոցառումների  կազմակերպման   առաջնային   

կարողությունների զարգացմանը: 

2.  Հանձնարարել   դասղեկ-դասվարներին  մեծ ուշադրություն դարձնել  հաճախումներին:  

3.  Հանձնարարել աշխատակազմին  բարձրացնել   ուսման մոտիվացիան : 

   Լսեցին- 4. Զինղեկ  Ա. Հովսեփյանի  հաշվետվությունը  2020-21 ուստարվա  աշխատանքների մաին 

Նա թվեց  հիմնական   աշխատանքները,  կարևորեց  գործնական կարողությունների ,  

հմտությունների     զարգացումը  և  ափսոսանք  հայտնեց,  որ ուստարին նպաստավոր չէր   այդ 

տեսանկյունից, քանի որ  համավարակով  պայմանավորված  սահմանափակումները թույլ  չտվեցին  

օգտվել   կահավորված  կաբինետի  հնարավորությունից ,  չեղարկվեցին գործնական  

պարապմունքները,  դաշտային (զորամասային)   աշխատանքները  և այլն: 

 Խոսեց  պատերազմի,  դրա հետևանքների   և բարոյահոգեբանական  այն  խնդիրների մասին ,  որոնք  

դժվարացնում են   առարկայի  դասավանդումը: 

  Պետք է վերլուծել  անցյալի  սխալները,  աչալուրջ և լրջախոհ սերունդ   կրթել,  որ  ի զորու լինի  

սթափ դատել,  ֆիզիկական  և մտավոր  առողջ վիճակ  պահպանել՝ հանուն վաղվա   պայծառ օրվա: 

    Զեկուցման  վերաբերյալ մանկխորհուրդը  



Որոշում է 

 Հանձնարարել  զինղել  Ա.Հովսեփյանին  աշխատանքեր  պլանավորել   վերհանված  բացթողումները  

լրացնելու  ուղղությամբ՝  անհրաժեշտության դեպքում  համագործակցելով  դասղեկների, ծնողների,  

տնօրենության, 

Լսեցին – 5. Տնօրեն Ա. Սարուխանյանի հաշվետվությունը 2020-21 ուստարվա ներքին   գնահատման 

մասին 

    Տնօրենը ներկայացրեց  ամփոփ տվյալներ,  որոնց  համաձայն  նկատվել է   քննական առարկաների   

միջին  գնահատականի աճ բացի ֆիզկուլտուրայից:  Ցածր  և  բարձր  դասարաններում   

առաջադիմության   ցուցանիշները  բարձրացել են,  միջին դասարաններում  առանձնակի   

փոփոխություններ չեն նկատվում: Տարբեր  մեթոդներով   պետք է  մեծացնել  երեխաների   

հետաքրքրությունը   ուսման  նկատմամբ: 

Վերջին  երեք   տարիների   ընթացքում  բարձրացել   է   ուսուցիչների   կրթական    ցենզը,  

մասնակցելեն   մի  շարք   դասընթացների  և  մեկ   ուսուցիչ  սովորում   է  ասպիրանտուրայում 

(հայցորդ) :  

      2020-21  ուստարում համակարգչային  սենյակը  նվիրատվությամբ համալրվեց   տասը  

համակարգիչներով :  Դեռևս  լուրջ  հիմնախնդիր  է    ֆիզիկայի  և  քիմիա-կենսաբանության  

կաբինետների  կահավորումը,  անհրաժեշտ  նյութերի  համալրումը: 

     Եզրափակելով    իր  խոսքը՝  տնօրեն  Ա.Սարուխանյանը  նշեց,  որ 2020-21 ուստարվա  ներքին  

գնահատման    արդյունքները հրապարակվում են դպրոցի  պաշտոնական կայքում  և  

անհրաժեշտության դեպքում կարելի   է  կատարել  մանրամասն  վորլուծություններ՝ պարզելու  

առաջիկա  անելիքները: 

  Լսեցին   6.Դպրոցի  տնօրեն Ա.Սարուխանյանի տեղեկատվությունը   մանկավարժական   խորհրդի  

կազմի   մասին:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Նա  նշեց ,որ   հիմք  ընդունելով    <<Մանկավարժական խորհուրդների մասին>>   օրինակելի  

կանոնադրությունը՝   ներքոհիշյալ   կազմով  հաստատվել  է   2021-22 ուստարվա  մանկավարժական  

խորհուրդը. 

 

 

№ Ա.Ա.Հ. Ծննդյ. 

տարի 

Կրթութ

յունը 

Առարկան Աշխատանք.  

ստաժ 

1 Սարուխանյան Աննա Յուրիի 1972 բ Մաթեմ. 21 

2 Կիրակոսյան Ամատունի Թելմանի 1972 բ շախմատ 22 

3 Հովսեփյան Արտակ Պարույրի 1975 բ ՆԶՊ 9 

4 Նազարյան Ալինա Զավենի 1958 բ հ.լեզու և գրակ. 41 

5 Կասամանյան Մարիամ Սուրենի 1982 բ հ.լեզու և գրակ. 15 

6 Սահակյան Ալիսա  Աշոտի 1986 բ հ.լեզու և գրակ. 12 

7 Մովսիսյան Մերի Հարությունի 1989 բ Անգլերեն 10 



 

Լսեցին -7  2021-22  ուստարվա    ուսպլանի  քննարկումը 

 Հիմք   ընդունելով  ԿԳՄՍ  նախարարի 2021թ. հուլիս  20 –ի   N 54-Ն  հրամանը՝ 

                                     Մանկավարժական  խորհուրդը 

Ոորոշում է 

 Հաստատել   2021-2022  ուստարվա   I   կիսամյակի  ուսումնական  պլանը՝  368  դասաժամով:  

Դպրոցի  ուսպլանը  կառուցել   օրինակելի  ուսպլանի   պահանջների  համապատասխան: 

   Լսեցին -  8,2021-2022  ուստարվա  դասարանների   դասղեկ-դասվարների  հաստատման  մասին     

տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի   հաղորդումը: 

   Նշեց,  որ    ներքոհիշյալ  ուսուցիչները  հաստատվել  են  2021-2022  ուստարվա  դասարանների    

ղեկավարներ. 

 

1.    1-ին դասարան        Գ. Սարգսյան 

2.    2-րդ դասարան        Ա. Հովհաննիսյան 

3.    3-րդ դասարան        Լ. Կարապետյան 

8 Բեդոյան Լիլիթ Հովսեփի 1988 բ մաթեմ. ինֆորմ. 12 

9 Հակոբյան Արեգնազան Ռաֆիկի 1983 բ ռուսաց լեզու 4 

10 Մամբրեյան Լիանա Աշոտի 1995 բ աշխարհագր. 1 

11 Մնացականյան Լուսինե Գառնիկի 1975 բ պատմ. հասար. 

ՀԵՊ 

25 

12 Կարապետյան Անի Ֆրունզիկի 1990 բ պատմություն 10 

13 Թուջարյան Անահիտ Մովսեսի 1956 բ ֆիզիկա 44 

14 Ասատրյան Կարինե Ժորայի 1973 բ կենսաբ,քիմիա 24 

15 Պողոսյան Դավիթ Հակոբի 1981 բ ֆիզկուլտ 13 

16 Կարապետյան Եսենիա Հակոբի 1978 մ/մ երաժշտություն 21 

17 Թարվերդյան Սարգիս Այվազի 1985 բ կերպարվեստ 12 

18 Սարգսյան Մարմար Ռաֆիկի 1979 բ տեխնոլոգ. 

ձեռնարկ. 

9 

19 Ալավերդյան Շուշանիկ Ծատուրի 1978 բ դասվար 25 

20 Սարգսյան Գեղեցիկ Վարդանի 1955 մ/մ դասվար 46 

21 Հովհաննիսյան Արեգնազան Խաչիկի 1979 բ դասվար 22 

22 Կարապետյան Լամարա Մելսիկի 1967 բ դասվար 25 

23 Իսրաելյան Օֆելյա Սամվելի 1995 բ ԱԵՊ 4 

24 Հարությունյան Սեդա Վարազդատի 1989 բ  ուսուցչի  օգն. 3 

25 Փարսիլյան Գոհարինե Ալեքսանի 1982 բ գրադարան. 20 

26 Սարգսյան Նաիրա Արթուրի 1994 բ  ուսուցչի  օգն. 1 

27 Անտոնյան Լիլիթ Արթուրի 1997 բ հոգեբան 2 

28 Զաքարյան  Ալիսա 1985 բ ԾԽ  նախագահ  

29 Մելքոնյան Ծովինար Կառլենի 1970 մ/մ դաստիարակ 23 



4.    4-րդ դասարան        Շ. Ալավերդյան 

5.    5-րդ դասարան        Ա. Հակոբյան 

6.    6-րդ դասարան        Ա. Սահակյան 

7.    7-րդ դասարան         Գ. Փարսիլյան 

8.    8-րդ դասարան         Լ. Բեդոյան 

9.    9-րդ դասարան         Ա. Նազար 

10. 10-րդ դասարան       Կ. Ասատրյան 

11. 11-րդ դասարան        Լ. Մնացականյան 

12. 12-րդ դասարան        Ե. Կարապետյան 

 

   Լսեցին  -9.  2021-22  ուստարվա   առարկայական  մասնախմբերի  ղեկավարների  

հաստատման  մասին  տնօրեն   Ա. Սարուխանյանի  հաղորդումը:  

    Հիմք   ընդունելով   մ/մ  նիստերում   կայացրած   որոշումները՝   առարկայական   

մասնախմբերը   ղեկավարելու  են.  

 

       1.    Ասատրյան  Կարինե         -      բնագիտական 

                                                                   (քիմիա,  ֆիզիկա,  մաթեմ, ինֆորմ, 

                                                                    աշխարհ., ՆԶՊ,  ֆիզկուլտ ) 

       2.    Կարապետյան  Անի           -     հումանիտար 

                                                                   (հ.լեզու և գրակ., ռ. լ., անգլերեն, 

                                                                     հասրակ., ՀԵՊ) 

        3.   Ալավերդյան  Շուշանիկ   -      դասվարական 

                                                                   (դասվարներ, կերպարվեստ,  

                                                                     երաժշտություն) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Լսեցին – 10.  2021-22    ուստարվա   ուսպլանով   սահմանված  դպրոցական  բաղադրիչի  

ժամաքանակի   բաշխման  մասին   տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի  հաղորդումը. 

Ելնելով  մասնախմբի  առաջարկներից ՝ որոշվել  է դպրոցական  բաղադրիչի   

ժամաքանակները   բաշխել  հետևյալ   կերպ.  

 

Լսեցին-11  2021-22  ուստարվա  համադպրոցական  ծրագրի քննարկումտը 

   Տնօրեն  Ա.  Սարուխանյանը  ներկայացրեց 2021-22 ուստարվա  համադպրոցական  

ծրագիրը: 

     Այն   հավանության   արժանացավ: 

   Լսեցին-12 Տնօրեն Ա. Սարուխանյանի զեկուցումը 7-րդ  դասարանի աշակերտ  Համլետ  

Հարությունյանին  ֆիզկուլտուրայից  ազատելու մասին: 

 

                                                Մանկավարժական  խորհուրդը   

                                                                 Որոշում  է  

7-րդ դասարանի  աշակերտ  Համլետ  Հարությունյանին   ազատել   ֆիզկուլտուրայի  

դասաժամերից  (հիմք՝ 597343  բժշկական  տեղեկանք): 

 

  Լսեցին-13. 2021-22   ուստարվա  դպրոցի  ռեժիմի հաստատման  մասին տնօրեն  Ա. 

Սարուխանյանի զեկուցումը 

                             

 

Մանկավարժական  խորհուրդը 

                                                                    Որոշում  է  

Աշխատել  5-օրյա  աշխատանքային շաբաթ հետևյալ  կանոնակարգով (ռեժիմով).  

 

 Առարկաներ Դասարաններ  Ընդ. 

  l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xll 

1 Մայրենի   1 1         2 

2 Մաթեմատիկա  1 1 1         3 

3 Հայոց  լեզու      1  1 1   1 4 

4 Հայ գրականություն          1   1 

5 Աշխարհագրություն           1  1 

6 Հայրենագիտություն      1        1 

7 Հայոց պատմություն      0,5 0,5 0,5 0,5   2 4 

8 Հանրահաշիվ        1    0,5 1,5 

9 Կենսաբանություն         1    1 

10 Երկրաչափություն            0,5 0,5 

11 Ֆիզիկա           1 1 2 

12 Ձեռնարկ. կրթություն          2 2  4 

13 Ազ. երգ ու պար     0,5  1      1,5 

14 Ֆիզկուլտուրա      1      0,5 1,5 

15 Քիմիա       1      1 

16 Երաժշտություն     0,5        0,5 

Ընդամենը - 1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2.5 3 4 5,5 29,5 




