
Արձանագրություն N5 

(նիստը կայացել է 2022թ․ հունվարի   26-ին) 

   Նիստին մասնակցում էին Արմավիրի մարզի «Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

ծնողական խորհրդի 12 անդամներից 10-ը։ 

Օրակարգում՝ 

1․  Օրակարգի հաստատում։ 

 (զեկ․՝ Ա․Զաքարյան)  

2․ 2021-22 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման առաջադիմության ամփոփում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

3․Դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը 2021թ․ դպրոցի ֆինանսական կատարողականի 

վերաբերյալ։ 

(զեկ․՝  Հ․Մարգարյան) 

4․2021-22 ուսումնկան տարվա 2-րդ կիսամյակի տարիֆիկացիայի և  հաստիքացուցակի 

քննարկում ։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

5․Դեկտեմբեր-հունվար ամիսների սննդի գումարների ամփոփում։ 

(զեկ․՝ Ա․Զաքարյան)  

Օրակարգում՝ 

1․ Դպրոցի ԾԽ նախագահ Ալիսա Զաքարյանը ներկայացրեց օրակարգը։  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

Ընդունել միաձայն։ 

2․ 2021-22 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման առաջադիմության ամփոփում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

Օրակարգում՝ 

2․ 2021-22 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման առաջադիմության ամփոփում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

Լսեցին-2․ Մայիսյանի դպրոցի տնօրեն Ա․Սարուխանյանի տեղեկատվությունը 2021-22 ուսումնական 

տարվա առաջին կիսամյակի առաջադիմության վերաբերյալ։ Նա ներկայացրեց հետևյալը․ 

 Աշակերրտների թիվը տարեսկզբին-   208 

 Աշակերտների թիվը կիսամյակի վերջում- 202 

 Գնահատվել են-183 

 Դպրոցից տեղափոխվել է-7 

 Դպրոց է ընդունվել-1 

 Գերազանցիկներ-18 



 Հարվածայիններ-48 

 Անբավարար  ունեն-10(մեկ առարկայից-7, երկու և ավ․ առարկայից-3) 

 Բացակայությունների թիվը-1498 

 Ուսման որակը-36,1% 

 Ուսման առաջադիմություն-94,5% 

Արտահայտվեցին-Ալիսա Զաքարյան (դպրոցի ԾԽ նախագահ)․ նա ասաց, որ տնօրենի ներկայացրած 

թվերը ուրախանալու առիթ չեն տալիս, քանի որ 10 աշակերտ գնահատականներ ունի։ Մտահոգիչ են 

հատկապես 8-րդ, 9-րդ և 11-րդ դասարանների առաջադիմության, որսման որակի տվյալները (8-րդ 

դաս․՝18,8%, 9-րդ դաս․՝ 15,8%, 11-րդ դաս․՝ 15,4%)։ Այս դասարաններում անբավարար են 

գնահատականներ կան։ Նա առաջարկեց այս  դասարաններում ծնողական ժողովներ հրավիրել  և 

քննարկել այս հարցը նրանց ծնողների հետ։ 

Փառանձեմ Թաթոյան (11-րդ դասարանի ԾԽ նախագահ)․ Նա ասաց, որ ինչպես ցույց են տալիս 

առաջին կիսամյակի տվյալները, դպրոցի ամանացածր առաջադիմությաուն ցուցաբերած դասարանն 

է, և ամենացավալին այն է, որ ծնողներն ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում երեխաների կրթության 

աշխատանքներով։ Իր կարծիքով,թեև ուսուցում պարտադիր է, բայց առանձին աշակերտների դպրոց 

գալն ավելորդ է։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 Հրավիրել դասարանական ծնողական ժողովներ և առաջադիմության արդյունքները քննարկել 

դասարաններում, ուղիներ փնտրել արդյունքները բարելավելու համար։ 

Օրակարգում՝ 

3․Դպրոցի հաշվապահի հաշվետվությունը 2021թ․ դպրոցի ֆինանսական կատարողականի 

վերաբերյալ։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

Լսեցին-3․ Մայիսյանի դպրոցի հաշվապահ Հ․Մարգարյանի տեղեկատվությունը 2021թ․ տարվա 

ֆինանսական ծախսերի վերաբերյալ։ Նա խորհրդի ուշադրությանն արժանացրեց հետևյալը․ 

Անվանում Հոդված Պլան Ելք Պլանի  

մնացորդ 

Կոմունալ ծառայություններ 4213 158000 122.185 35815 

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում 

և պահպանում 

4251 190000 189910 90 

Համակարգչային ծառայություններ 4232 105,000 95,000 10.000 

Գյուղատնտեսական ապրանքներ 4262 10,000  10,000 

Աշխատակազմի մասնագիտական 

զարգացման ծառայություններ 

4233 96000 96000  

Էներգետիկ ծառայություններ 4212 1,633000 1292885.8 340.114.2 

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 100.000 100.000  

Պարտադիր վճարներ 4823 100,000 86800 13200 

Մասնագիտական ծառայություններ 4241 130.000 128.996 1004 



Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 4267 98200 84890 13.310 

Աշխատողների աշխատավարձեր և 

հավելավճարներ  

4111 47.952.883 47862416.2 90466.8 

Տեղեկատվական ծառայություններ  4234 20,000 15000 5000 

Մեքենաներ և սարքավորումների ընթացիկ 

նորոգում և պահպանում 

4252 89000 71000 18000 

Այլ տրանսպորտային ծախսեր 4229 173000 173000  

Ընդամենը  50.855.083 50.318083 537000 

Ծնողական խորհուրդը, լսելով և քննարկելով հաշվապահ Հ․Մարգարյանի ներկայացրած տվյալները, 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

1․ 2021թ․ բյուջեով կատարված հետևյալ ծախսերը գտնել բավարար։ 

Օրակարգում՝ 

4․2021-22 ուսումնկան տարվա 2-րդ կիսամյակի տարիֆիկացիայի և դասացուցակի 

հաստիքացուցակի հաստատում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

Լսեցին-2․ Մայիսյանի դպրոցի տնօրեն Ա․Սարուխանյանի տեղեկատվությունը 2021-22 ուսումնական 

տարվա երկրորդ կիսամյակի տարիֆիկացիայի և հաստիքացուցակի վերաբերյալ։ 

Ծնողական խորհուրդը, լսելով և քննարկելով երկրորդ կիսամյակի տարիֆիկացիան և 

հաստիքացուցակը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

1․ Հավանություն տալ տնօրենի կողմից ներկայացրած 2021-22 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 

հաստիքացուցակի ներքոհիշյալ հայտին․ 

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 1 

2 ուսուցչի օգնական 1,5 

 ընդամենը 2.5 

 Ուսումնաօժանդակ  անձնակազմ 

1 տնտեսության վարիչ 0,75 

2 գրադարանավար 1 




