
Արձանագրություն N7 

(նիստը կայացել է 2022թ․ մայիսի 13 -ին) 

   Նիստին մասնակցում էին Արմավիրի մարզի «Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ ծնողական 

խորհրդի 12 անդամներից 9-ը։ 

Օրակարգում՝ 

1․  Օրակարգի հաստատում։ 

 (զեկ․՝ Ա․Զաքարյան) 

2․ 2021-22 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական, 

կենտրոնացված ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և 

անցկացման կարգի ծանուցում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

3․ Մարտ-ապրիլ ամիսներին հավաքագրած սննդի գումարների ծախսերի մասին։ 

(զեկ․՝ Ա․Զաքարյան)  

4․ Մայիս ամսին նախատեսված միջոցառումների մասին։ 

(զեկ․՝ Ա․Սահակյան)  

Օրակարգում՝ 

1․ Դպրոցի ԾԽ նախագահ Ալիսա Զաքարյանը ներկայացրեց օրակարգը։  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

Ընդունել միաձայն։ 

Օրակարգում՝ 

2․ 2021-22 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական, 

կենտրոնացված ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և 

անցկացման կարգի ծանուցում։ 

(զեկ․՝ Ա․Սարուխանյան) 

   Լսեցին-դպրոցի տնօրեն Ա․Սարուխանյանի տեղեկատվությունը 2021-22 ուսումնական տարվա 

սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական, կենտրոնացված ավարտական և պետական 

ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգի վերաբերյալ։ Նա 

մասնավորապես նշեց, որ ԿԳՄՍ նախարարի 2022թ․ մարտի 28-ի N482-Ա/2 հրամանի համաձայն  

կազմվել են քննությունների անցկացման ժամանակացույցը և աշխատակարգը։  

   4-րդ դասարանում անցկացվելու է գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից և մայրենիից։ 

   9-րդ դասարանում անցկացվում են ավարտական քննություններ հայոց լեզվից, մաթեմատիկայից 

(կենտրոնացված, թեստ), գրականությունից, հայոց պատմությունից, օտար լեզվից(բանավոր), 

բնագիտությունից (գրավոր, թեստ) և ֆիզկուլտուրայից(նորմատիվների հանձնում)։ 



    Աշակերտները ծանոթ են քննության նմուշներին, նրանց բացատրվել է ձևաթուղթը լրացնելու 

կարգը, դպրոցում կազմակերպվել են փորձնական քննություններ։ 

   12-րդ դասարանում շրջանավարտները հանձնելու են պետական ավարտական քննություններ 

հայոց լեզվից և հայ գրականությունից, հայոց պատմությունից, մաթեմատիկայից (գրավոր, թեստ) 

և ֆիզկուլտուրայից նորմատիվների հանձնում (ստուգարք)։ 

   Նա խնդրեց 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների ծնողական խորհուրդներին ավելի հետևողական 

լինել, աջակցել, որ աշակերտները քննությունները բարեհաջող հանձնեն։ 

   Ծնողական խորհուրդը, լսելով և քննարկելով տնօրենի ներկայացրած տեղեկատվությունը, 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

1․ Հանձնարարել 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների ծնողական խորհուրդների նախագահներին 

քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգը քննարկել դասարանական ծնողական 

խորհուրդների նիստերում։ 

2․ Հանձնարարել ծնողներին  ապահովել աշակերտների ներկայությունը քննություններին պատշաճ 

տեսքով և ժամանակին։ 

Օրակարգում՝ 

3․ Մարտ-ապրիլ ամիսներին հավաքագրած սննդի գումարների ծախսերի մասին։  

(զեկ․՝ Ա․Զաքարյան)  

   Լսեցին-3․ ԾԽ նախագահ Ա․Զաքարյանի տեղեկատվությունը մարտ և ապրիլ ամիսներին ծնողների 

կողմից հավաքագրած գումարների և ծախսերի մասին։ Նա նշեց, որ մարտ ամսին հավաքագրվել է 62000 

դրամ գումար, իսկ հունվարին՝  58400 դրամ, որոնցով գնվել է անհրաժեշտ սննդամթերք։ Նա նաև նշեց, որ 

ծնողները և աշակերտները գոհ են ծրագրից, իրենց առաջարկով սննդակարգը փոփոխվում է․ 

պատրաստում են նաև թարմ, համեղ աղցաններ։ 

Ծնողական խորհուրդը, քննարկելով երեխաներին տրվող սննդի հարցը, 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

1․ Հաստատել ներկայացված ծախսերը, աջակցել Ա․Զաքարյանին սննդամթերքի ձեռքբերման և 

կազմակերպական այլ  հարցերում։ 

2․ Հաճախակի այցելել ճաշարան և վերահսկել սանիտարահիգիենիկ վիճակը։ 

 

Օրակարգում՝ 

4․ Մայիս ամսին նախատեսված միջոցառումների մասին։ 

(զեկ․՝ Ա․Սահակյան)  

   Լսեցին- դպրոցի ԴԱԿ Ա․Սահակյանի տեղեկատվությունը տարեվերջյան միջոցառումների մասին։ Նա 

ասաց, որ մայիսին ավարտական հանդեսներ կանցկացվեն 1-ին, 4-րդ , 12-րդ դասարաններում և 

նախակրթարանում։ Նաև ավելացրեց, որ մայիսյան տոներին նվիրված հայոց պատմությունից խաղ-




