


 

                                        

                                              Նախաբան 

Հիմք ընդունելով 1999թ. Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Կրթության մասին 

օրենքը»` սովորողների ուսումնադաստիարակչական պրոցեսում կարևոր է 

գրադարանի դերը:  

Գրադարան գոյություն ունի այնտեղ, որտեղ իրականացվում է կրթություն, իսկ 

կրթության ու գիտելիքի ձգտումը մշտապես եղել է հայ ազգի այն հատկանիշներից մեկը, 

որը ազգապահպան գործում մեծ դերակատարում է ունեցել: Ժամանակակից 

աշխարհում մեր պետականության պահպանման ու զարգացման համար այդ 

հատկանիշները դարձյալ լուրջ գործոն են, ու մենք պետք է շարունակենք քայլերը՝ 

ուղղված հասարակության մեջ գիտելիքի բարձրացմանը: Այս գործում իր հստակ տեղն 

ունի գրադարանը՝ գիտելիքի շտեմարանը, որը նպաստում է մատաղ սերնդի 

աշխարհայացքի ձևավորմանը, խորը և կայուն գիտելիքներ ձեռք բերմանը: 

Գրադարանը աշակերտների ընթերցասիրությունը խթանելու նպատակով 

հետրողական աշխատանք է տանում: 130 աշակերտներ ունեն ընթերցողական 

քարտեր:Մեծ է նաև այն աշակերտների թիվը, ովքեր ակտիվորեն մասնակցում են 

գրադարանի կողմից նախապատրաստվող աշխատանքներին: 

Գրադարանի կարևոր խնդիրն է նաև աշակերտներին դասագրքերով ապահովելը: 

2021-2022ուս տարում 1-12-րդ դասարանների աշակերտներին բաժանվել է 1704 

դասագիրք, իսկ ըստ ֆինանսական հաշվետվության 1576դասագիրք (1-4-րդ 

դասարանների դասագրքերը ֆինանսական հաշվետվության մեջ չեն մտնում) , որը 

կազմել և մուծվել է ԴՇՀ  676010դրամ, որի 68000 դրամը փոխանցվել է Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի ծրագրով: Դպրոցի մանկավարժական և 

ծնողական խորհուրդների համատեղ նիստում որոշվեց և տնօրենի կողմից հաստատվեց 

այդ ցանկը , որը բաշխվել է  ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների երեխաներին: 

Թվով  35 աշակերտներ մասամբ ազատվել են դասագրքերի վարձավճարներից: 

Գրադարանի պատին, տեսանելի մասում փակցվել է այդ ուսումնական տարվա տվյալ 

դասարանների դասագրքերի օգտագործման դիմաց ներդրումային գումարների 

տարեկան չափը: Դպրոցի գրադարանի  և դասարանների պատին ամրացվել է 

էլեկտրոնային դասագրքերից օգտվելու QR կոդերը: 

Ընթերցողը կարող է օգտվել նաև ՙ«Կրթություն» պարբերականից և «Խատուտիկ»,«Հայ 

զինվոր»,«Ոսպնյակ» ամսագրերից:  

2021-22 ուստարում գրադարանի ֆոնդը համալրվել է ամսագրերով և  տարբեր 

հեղինակների   գրականությամբ: 

Գրադարանավարի համար շատ կարևոր ու նշանակալից է այն , որ սովորողները 

կարդում են: Բոլորս ենք լսել և լսում ենք, որ այսօր երիտասարդները գիրք չեն կարդում, 

բայց ես այսօր վստահորեն կարող եմ պնդել հակառակը, որ կարդում են ու մեծագույն 

սիրով են կարդում; Քանի որ դպրոցական գրադարանը անմիջապես ուսումնական 

կենտրոնում է գտնվում, որտեղ աշխատում և սովորում են մանկավարժներ ու 

աշակերտներ, ապա այն առավելագույնս պետք է կարողանա ապահովել այդ պահին 



պահանջվող գրականությունը: ֆոնդում անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի 

գրականություն, որը նպաստի օգտվողի գիտելիքների հարստացմանը և մտահորիզոնի 

ընդլայմանը: 

Մասնակցել ենք բոլոր համադպրոցական միջոցառումներին գիտելիքի օրվան՝ 

սեպտեմբերի 1-ին, նվիրված միջոցառմանը: Մասնակցել ենք ՀՀ անկախության 30-

ամյակին նվիրված միջոցառմանը: 

Հոկտեմբերին  կազմակերպել եմ գրադարանավարի օրվան նվիրված միջոցառում, 

մացնակցել  ենք «Ոսկե աշուն» և ուսուցչի տոնին նվիրված միջոցառմանը: ԱԽ-ը կազմել 

էր ծրագիր՝ ներառելով ուսուցիչներին նվիրված երգեր, չափածո և արձակ խոսքեր: 

Ա. Նազարյանի հետ միասին  կազմակերպեցինք համադպրոցական միջոցառում 

նվիրված Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին: Դահլիճում չարենցյան շունչն էր թևածում, 

մտնում ներկաների հոգիները, դուրս գալիս շուրթերով: 

2021-2022ուս տարվա իմ աշխատանքային պլանում նախատեսել էի տարրական 

դասարաններում հեքիաթների ընթերցման ժամեր:Այն կատարել եմ երկրորդ 

դասարանում /դասվար Ա Հովհաննիսյան/, աշակերտները ընթերցել են  հեքիաթներ և  

անցկացրել եմ զրույց ընթերցված հեքիաթի շուրջ: Կազմակերպել եմ  նաև Ամանորյա 

միջոցառում կրտսեր դպրոցի  երեխաների համար:   Կենդանի հերոսները, ուրախ պարը 

մեծ ուրախություն պարգևեցին երեխաներին: Վերջում  բոլոր երեխաները Ձմեռ 

Պապիկից նվերներ ստացան: 

Փետրվարի 19-ին՝ Հ. Թումանյանի ծննդյան օրը, դպրոցում հայտարարվում է գիրք 

նվիրելու օր: Այս տոնն ամրագրվել է սովորողների և ուսուցիչների մեջ: Տոնի 

գիտակցությունն արդեն առկա է և այն գնալով ավելի է իմաստավորվում՝ գիրքը 

դիտարկել որպես հոգևոր և մշակութային անփոխարինելի արժեք:Այդ օրը գրադարանի 

ֆոնդը համալրվում  է տարբեր հեղինակների գեղարվեստական գրքերով, իսկ վերջում 

կազմակերպել էինք միջոցառում՝ նվիրված օրվա խորհրդին: 

  «Մայրենիի տոնին» նվիրված անցկացրեցինք  ընթերցանության մրցույթ՝ 5-րդ և 6-րդ 

դասարանի  ընթերցող աշակերտների միջև: Հաղթող ճանաչվեց  6-րդ դասարանի 

աշակերտ Կասամանյան Սուրենը: Մարտ ամսին  Ռուսերենի ուսուցչուհի Ա. 

Հակոբյանի հետ կազմակերպեցինք «Մասլենիցա» միջոցառումը: Մասնակցել ենք նաև 

հայոց լեզվի և գրականության միամսյակի  ընթացքում  կազմակերպվող 

աշխատանքներին: Կազմակերպվել են հայ դասականներին նվիրված ցերեկույթներ, 

նրանց ստեղծագործությունների ցուցադրություն: 

  Մացնակցել ենք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված   մոմավառությանը:  

Ուսումնական տարվա ավարտին դասղեկների  հետ միասին սովորողներից 

հավաքեցինք նրանց հատկացված բոլոր դասագրքերը:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Գրադարանի խորհրդի կազմը 

 

 ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ԴԱՍԱՐԱՆ 

1 Էլդուզյան Միլենա 6 

2 Էլդուզյան Ալլա 8 

3 Զարգարյան Դիանա 8 

4 Ավագյան Աննա 9 

5 Ավագյան Սիրանուշ 9 

6                     Դանելիան Լուսինե 10 

7 Ավագյան Սուրեն 12 

8 Ավետիսյան Անահիտ`նախագահ 12 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     

                                                           1-ին բաժին 

 Կազմակերպչական աշխատանքներ 

 

 Գրադարանավարի աշխատանքը Կատ.  

ժամկետը 

Կատ. 

Անձ 

1 Կատարել գրադարանային ֆոնդում 

առկա դասագրքերի և նոր ստացած 

գրքերի դասակարգում: 

17-30. 08.2022թ Գրադարանավար 

 

2 Վերանորոգել մաշված դասագրքերը 11-17.08.2022թ Գրադարանավար 

3 Կազմակերպել և ավարտել դասագրքերի 

բաշխումը ըստ դասարանների: 

10-31. 2022թ Գրադարանավար 

Դասղեկներ 

4 Գրադարանային գործի կազմակերպում: 1-10.09.2022թ Գրադարանավար 

5 Մասնակցել սեպտեմբերի 1-ին նվիրված 

«Ողջույն դպրոց» միջոցառմանը և 

առաջին դասարանցիներին բաժանել 

«Այբբենարան» և«Մաթեմատիկա1» 

դասագրքերը: 

01.09.2022թ Գրադարանավար 

6 Ընթերցողների ներգրավումը գրադարան: ընթացքում Գադարանավար 

7 Ստուգել գրքերի վիճակը բոլոր 

դասարաններում: 

ընթացքում Գրադարանավար 

8 Գրադարանում ստեղծել 

գիտահանրամատչելի գրականության և 

մանկավարժի անկյուն: 

Սեպտեմբեր գրադարանավար 

9 Բոլոր դասարանների դասղեկների հետ 

ճշտել իրենց դասարաններում 

աշակերտների դասագրքերով 

ապահովվածությունը: 

01-15.08.2022թ Գրադարանավար 

10 Դասագրքերի վարձավճարների մուծում 

ԴՇՀ 

հոկտեմբեր Գրադարանավար 

11 Վնասված գեղարվեստական 

գրականության վերանորոգում: 

ընթացքում Գրադարանավար 

12 Տարվա ընթացքում ստուգել  

ա/ 2-12-րդ դասարաններում 

աշակերտների դասագրքերի  

պահպանելիության վիճակը  

 բ/ զգուշացնել աշակերտներին 

դասագրքերը վերանորոգել հանձնելուց 

առաջ: 

ընթացքում Գրադարանավար 

13 Օգնություն օլիմպիադայի 

աշակերտներին անհրաժեշտ գրքեր, 

բառարաններ, ատլասներ և այլ նյութեր 

տրամադրել: 

Դեկտեմբեր- 

փետրվար 

Գրադարանավար 

14 Դասագրքեր պահեստավորում մայիս Գրադարանավար 



15  Ակտավորել շրջանառությունից դուրս 

եկած դասագրքերը: 

Աշակերտներին գրքեր տալ ամառային 

արձակուրդներին ընթերցելու համար: 

 

մայիս  

Գրադարանավար 

 

16 

Դասագրքերի նախնական պատվեր 

ներկայացնել նոր ուսումնական տարվա 

համար: 

մայիս Գրադարանավար 

17 Համապատասխան նյութերով ապահովել 

աշակերտների և քննական 

հանձնաժողովներին: 

Մայիս- հունիս Գրադարանավար 

 

                                                               2-րդ բաժին 

Աշխատանք ընթերցողի հետ 
 

 Գրադարանավարի աշխատանքը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

Անձ 

1 Կազմակերպել գրքային 

ցուցահանդես՝գրադարանի 

միջազգային օրվան նվիրված  

Հոկտեմբեր 12-

ին 

գրադարանավար 

2 1-4-րդ դասարանների այցը 

գրադարան  

Զրույց ՝«Իմ սիրած հեքիաթը» թեմայով 

հոկտեմբեր գրադարանավար 

Դասղեկներ 

3 Աշակերտների դաստիարակության 

գործուն ճիշտ օգտագործել դպրոցի 

գրադարանի հնարավորությունները, 

աշխատանքներ տանել գրադարանը 

գրքով հարստացնելու համար: 

Տարվա 

ընթացքում 

գրադարանավար 

4 Աշակերտների համար  

կազմակերպել զրույցներ «Ինչպես 

աշխատել դասագրքով», «Սիրեցեք 

գիրքը» , «Գիրքը և ես», «Իմ անկեղծ 

բարեկամը» թեմաներով: 

նոյեմբեր գրադարանավար 

5 Տոնական և հիշարժան օրերին 

նվիրված անկյունների ձևավորում, 

նյութերի առանձնացում: 

Տարվա 

ընթացքում 

գրադարանավար 

6 Անկացնել միջոցառում «Մանկական 

գրքի շաբաթ» խորագրով: 

Մարտ- ապրիլ գրադարանավար 

7 Աջակցել դպրոցում անցկացվելիք 

միջոցառումների կազմակերպմանն 

ու անցկացմանը՝ գրքերով, թերթերով, 

ամսագրերով: 

Ընթացքում գրադարանավար 

8 Կազմակերպել տարրական 

դասարաննրում ընթերցանության 

շաբաթ 

փետրվար գրադարանավար  

դասղեկներ 

9 Գրքի տոնին նվիրված ասույթներ Փետրվար 1 գրադարանավար 



ընթերցում, անկյան պատրաստում 

նվիրված Հ. Թումանյանին: 

10 Գրադարանում անցկացնել Ա/ընթ.՝ 

նվիրված Ա. Շիրվանզադեի ծննդյան 

165-ամյակին: 

փետրվար Գրադարանավար 

11 Անցկացնել Ա/ընթ. Առաջին 

դասարանի աշակերտների հետ: 

Զրուցել գրքի դերի և նշանակության 

մասին: 

մարտ Գրադարանավար 

 

                                           Սեպտեմբեր 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. 2020-2021թ. դասագրքերի  

վերադասավորում: 

Դասագրքերի ստացում և կնիքում: 

  օգոստոս Գ.Փարսիլյան 

2. Կազմակերպել դասագրքերի  բաշխումը 

աշակերտներին՝ դասղեկների միջոցով: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

օգոստոս 

Գ.Փարսիլյան 

3. Գրադարանային գործի կազմակերպում: 

Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

Սեպտեմբեր Գ.Փարսիլյան 

4. Մասնակցել սեպտեմբերի1-ին նվիրված 

«Ողջույն դպրոց» միջոցառմանը և առաջին 

դասարանցիներին բաժանել «Այբբենարան» 

և«Մաթեմատիկա 1» դասագրքերը: 

Սեպտեմբեր Գ.Փարսիլյան 

6. Դպրոցի շնորհալի աշակերտներից ընտրել  

<<Գրադարանի ակտիվ>>  թվով 10 

աշակերտ: 

Սեպտեմբեր Գ.Փարսիլյան 

 

 

 

 

 



 

Հոկտեմբեր 

№ Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Ընդառաջել դասղեկներին  ուսուցչի օրվան 

նվիրված  նյութերով և 

բանաստեղծություններով: 

     

      1-3 

Գ.Փարսիլյան 

2. 1-4-րդ դասարանների այցը գրադարան  

Զրույց ՝«Իմ սիրած հեքիաթը» թեմայով 

 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

3. Դասղեկների և տնօրենության հետ, համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում  կազմել  անապահով 

աշակերտների ցուցակ և հատկացնել  անվճար 

դասագրքեր: 

 

 1-30 

Գ.Փարսիլյան 

4. Օնլայն կազմել այլ դպրոցներից  ձեռք բերված  և 

ուրիշ դպրոցներին հատկացվող  դասագրքերի 

հանձնման և ընդունման ակտ: 

Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

 

 1-30 

Գ.Փարսիլյան 

5. Միջոցառում  նվիրված  գրադարանավարի 

օրվան 

7 Գ.Փարսիլյան 

                                                             

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

 

                                                                  Նոյեմբեր 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

Հաշվետվուտյան ձևավորում: 

    1-10 Գ.Փարսիլյան 

2. Ստուգել  

ա/ 2-12-րդ դասարաններում աշակերտների 

դասագրքերի  պահպանելիության վիճակը  

 բ/ զգուշացնել աշակերտներին դասագրքերը 

վերանորոգել հանձնելուց առաջ: 

 Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

3. Ունենալ <<Նոր գրքեր>>  վերնագրով անկյուն,  

որտեղ ընթերցողը  կծանոթանա   նոր գրքերի հետ,  

որ ստացել է գրադարանը: 

 Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

4. Միջոցառում նվիրված Ա. Շիրվանզադեի ծննդյան 

165-ամյակին: 

 Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

5. Լրացուցիչ  գրականության սպասարկման  

միջոցով  օգնել աշակերտներին խորացնելու 

դպրոցում  ստացած   իրենց գիտելիքները: 

 Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Դեկտեմբեր 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Դուրս գրել մաշված, արդիականությունը  

կորցրած գրադարանի համար ոչ պիտանի 

գրքերը: 

Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

  

 Ընթացքում 

Գ.Փարսիլյան 

2. 1-4րդ  դասարանների աշակերտներին  

բավարարել  նոր տարվան նվիրված   

բանաստեղծություններով: 

Կազմակերպել Ամանորյա միջոցառում 

 

      10-20 

Գ.Փարսիլյան 

3. Ձևավորել ամանօրյա անկյուն:       15-20 Գ.Փարսիլյան 

4. Օգնություն օլիմպիադայի աշակերտներին 

անհրաժեշտ գրքեր, բառարաններ, ատլասներ 

և այլ նյութեր տրամադրել: 

  Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

5. Ունենալ  <<Հեքիաթին հյուր>>  վերնագրով 

անկյուն որտեղ ցուցադրված են  հեքիաթների 

տարբեր գրքեր:Այն հարստացնել տարբեր 

դիդակտիկ նյութերով: 

   

   Ընթացքում 

Գ.Փարսիլյան 

 

 

 

                                            

 

 

 



 

                                                 

                                                Հունվար 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. 1-ին դասարանի աշակերտներին   բաժանել 

մաթեմատիկայի  2-րդ  մասի գրքերը: 

     10-15 Գ.Փարսիլյան 

2. Օգնել ուսուցիչներին և աշակերտներին, 

նրանց տրամադրելով հայոց բանակին  

նվիրված բանաստեղծություններ: 

      

     15-18 

Գ.Փարսիլյան 

3. Գրադարանի ակտիվի միջոցով  վերանայել  

մանկական գրքերը: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

4. Օգնություն օլիմպիադայի աշակերտներին 

անհրաժեշտ գրքեր, բառարաններ, ատլասներ 

և այլ նյութեր տրամադրել: 

 

Ընթացքում 

Գ.Փարսիլյան 

                                 

                                                 Փետրվար 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. 1-3 դասարաններում անցկացնել  զրույց, 

<<Ինչպես պահպանել դասագիրքը >> թեմայով: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

2. Միջոցառում նվիրված Հովհ.Թումանյանի  

ծննդյան և գիրք նվիրելու օրվան: 

        19 Գ.Փարսիլյան 

3. Ստեղծել Հ.Թումանյանին նվիրված անկյուն , 

նվիրված Հ.Թումանյանի ծննդյան օրվան : 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

4. Օգնել ուսուցիչներին  դասերի շուրջը լրացուցիչ 

գրականությու  ձեռք բերելու համար: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

5 Մայրենիի տոնին նվիրված անցկացնել 

ընթերցանության մրցույթ 5-րդ և 6-րդ 

դասարանի աշակերտների միջև: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

 

                                                                     



 

                                                                      Մարտ 

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Օգնել դասվարներին: Գրադարանային ֆոնդից 

հանել մարտի 8-ի և մայրիկներին  նվիրված  

բանաստեղծություններ և նյութեր: 

        

       1-6 

Գ.Փարսիլյան 

2. Մասնակցել  դպրոցում  կազմակերպված 

միջոցառմանը  նվիրված  մայրիկների  տոնին: 

       7-ի Գ.Փարսիլյան 

3. Աշխատանք տանել  գրադարանային  ֆոնդի  

դասավորման,  պահպանման  և համալրման 

ուղղությամբ: 

 

Ընթացքում 

Գ.Փարսիլյան 

4. Անկացնել միջոցառում «Մանկական գրքի 

շաբաթ» խորագրով: 

 

Ընթացքում 

Գ.Փարսիլյան 

5 Կազմակերպել տարրական դասարաննրում 

ընթերցանության շաբաթ 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

                                                                  Ապրիլ  

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Օգնել աշակերտներին և ուսուցիչներին 

<<Մայրության և գեղեցկության >>տոնին նվիրված 

բանաստեղծություններով : 

      1-5 Գ.Փարսիլյան 

2. Անցկացնել միջոցառում <<Գիրքը՝ հրաշհք 

բանալի >>  

    1-10 Գ.Փարսիլյան 

3. Ուսուցիչներին և աշակերտներին տրամադրել 

ցեղասպանությանը նվիրված նյութե:Մասնակցել 

մոմավառությանը: 

    15-20 Գ.Փարսիլյան 

4. Ստուգել  

ա/ 2-12-րդ դասարաններում աշակերտների 

դասագրքերի  պահպանելիության վիճակը  

 բ/ զգուշացնել աշակերտներին դասագրքերը 

վերանորոգել հանձնելուց առաջ: 

Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

    24-30 Գ.Փարսիլյան 

                                                        



                                                               

                                                               

 

                                                                  Մայիս  

№ Աշխատանքի  բովանդակությունը Կատարման  

ժամկետը 

Կատարող 

անձ 

1. Աշակերտներին և ուսուցիչներին տրամադրել 

հաղթանակի  օրվան նվիրված նյութեր : 

    1-5 Գ.Փարսիլյան 

2. Վերանայել գրադարանային ֆոնդը : Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

3. Օգնել աշակերտներին կամ ուսուցիչներին 

տարբեր նյութերով կամ դասագրքերով 

քննեւթյուններ անցկացնելու համար: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

4. Դսագրքերի վերանորոգում  և 

հաշվառում:Նախապատրաստվել նոր 

ուսումնական տարվան: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

5. Կազմել հանձնարարական գրականության ցանկ, 

ինչ կարդալ ամառային արձակուրդների 

ընթացքում: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

6. Աշակերտներից ետ վերցնել դսագրքերը Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

7. Դասագրքերի նախնական պատվեր ներկայացնել 

նոր ուսումնական տարվա համար: 

Աշխատանք  ԴՇՀ  օնլայն ծրագրով: 

Ընթացքում Գ.Փարսիլյան 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Միջոցառումներ 

 Աշխատանքի  

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

Նշ. կատ. 

մասին 

1 Նշել ՀՀ անկախության 31-րդ ամյակը Սեպտեմբեր   

21-ին 

 

2 Կազմակերպել միջոցառում նվիրված 

գրադարանի միջազգային օրվան.և 

ուսուցչի օրվան: 

Նշել թարգմանչաց տոնը 

Հոկտեմբեր 

12-ին 

 

3 Մասնակցել հայոց լեզվի և գրականության 

միամսյակի աշխատանքներին 

Հոկտեմբեր  

4 1-4-րդ դասարանների այցը գրադարան  

Զրույց ՝«Իմ սիրած հեքիաթը» թեմայով 

 

Հոկտեմբեր  

5 Միջոցառում նվիրված Ալ. Շիրվանզադեի 

ծննդյան 165-ամյակին 

Նոյեմբեր  

6 Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի 

հիշատակին  մոմավառություն: 

Դեկտեմբեր 7  

7 Դասագրքերի ստուգում ըստ 

դասարանների 

Դեկտեմբեր  

8 Գրքային ցուցահանդես նվիրված 
Մայիսյան հերոսամարտից մինչև  
ապրիլյան պատերազմի հերոսներ: 

Հունվար  

 Հայոց բանակի 31-ամյակին նվիրված 
միջոցառում 

Հունվար  

9 Միջոցառում նվիրված հայ եկեղեցու 

տաղավար տոներին  

Փետրվար  

10 փետրվարի 19-ին՝ Հ. Թումանյանի ծննդյան 

154 ամյակի օրը, դպրոցում 

հայտարարվում է գիրք նվիրելու օր: 

Փետրվար  

11 Միջոցառում նվիրված կանանց 

միջազգային օրվան՝Մարտի 8-ին 

Մարտ  

12 Զրույց «Գիրքն իմ լավագույն բարեկամն է» 

թեմայով 

Մարտ  

13 Միջոցառում նվիրված Մայրության 

գեղեցկության տոնին 

Ապրիլ  

14 Հայոց եղեռնի  հիշատակի օր Ապրիլ  

15 Միջոցառում նվիրված Մայիսի 1-ին Մայիս  

16 Դասագրքերի նորոգում և ընդումում Մայիս  

 


