
                                                              ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

 

                                          (Նիստը գումարվել է 2022 թ. օգոստոսի 31-ին)  

Նիստին մասնակցում էին  խորհրդի  28   անդամներից   23 -ը: 

Օրակարգում՝ 

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

2. 2021-22 ուսումնական տարվա  դպրոցի  մանկավարժական  կոլեկտիվի  կատարած  

աշխատանքների  հաշվետվությունը և նոր՝ 2022-2023  ուստարվա  խնդիրները:                 

                                                                                                                        (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

3. 2021-22  ուստարվա  հաշվետվություն:                                                   (զեկ՝ Ա. Կիրակոսյան) 

4. 2021-22  ուստարվա զինղեկի  հաշվետվություն:                                    (զեկ՝ Ա. Հովսեփյան) 

5. 2021-22 ուստարվա ներքին  գնահատման չափանիշների  հաշվետվությունը:  

                                                                                                                          (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

6. Մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում:  

                                                                                                                         (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

7. 2022-23  ուստարվա   ուսպլանի քննարկում  և  հաստատում: 

                    (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

8. 2022-23  ուստարվա  դասարանների  դասղեկ- դասվարների հաստատում: 

                                                                                                                           (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

9. 2022-23  ուստարվա  առարկայական  մասնախմբերի  ղեկավարների հաստատում: 

                                                                                                                           (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

10. 2022-23 ուստարվա ուսպլանով  սահմանված  դպրոցական  բաղադրիչի  ժամաքանակի  

       բաշխման   մասին :                                                                                    (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

11. 2022-23 ուստարվա  համադպրոցական  ծրագրի  քննարկում  և  հաստատում:   

                                                                                                                            (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

12. 8-րդ և 2-րդ դասարանի աշակերտներ  Համլետ  Հարությունյանին  և  Ռաֆիկ Գոլովորյանին 

ֆիզկուլտուրա առարկայից  ազատելու  մասին:                                           (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

13. 2022-23 ուստարվա դպրոցի   ռեժիմի հաստատում:                              (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

14. 2022-23   ուստարվա դասացուցակի  հաստատում:            (զեկ՝ փոխտնօրեն  Ա. Կիրակոսյան) 

15.2022-23 ուստարվա տարիֆիկացիայի  և հաստիքացուցակի ներկայացում: 

                                                                                                                         (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

16.  Կրթության  առանձնահատուկ   պայմանների   կարիք  ունեցող  աշակերտների   ԱՈՒՊ-ների   

        կազմման մասին:                                                                                    (զեկ՝ Ա. Սարուխանյան) 

 

 

 

                       

                      



      Օրակարգում՝  

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

խորհուրդը 

                                                                     Որոշում է  

 Հաստատել  ՄԽ-ի  օգոստոսի 31-ի  օրակարգը: 

 Լսեցին-  2. Տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի   զեկուցումը  2021-22 ուսումնական  տարվա  դպրոցի     

մանկավարժական   կոլեկտիվի   կատարած  աշխատանքների  և նոր՝  2022-23 ուստարվա  խնդիրների  

մասին:  

  2021-22 ուսումնական տարում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները շարունակել ենք 

ծրագրել ու իրականացնել  համաձայն Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման ԿԳՄՍ 

ուղեցույցի՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ միջոցառումները. կազմվել են հերթապահության և 

ջերմաչափման գրաֆիկները, կարգվել պատասխանատուներ:  

    2021-22 ուստարում դպրոց են հաճախել 208 աշակերտներ՝ 12 դասարանով, նախակրթարանի 1 

խումբ՝  22 երեխաներով (5 տարեկան): Աշխատակիցների  թիվը եղել է 35 (25 մանկավարժ, 2 

վարչական և 8 ուսումնաօժանդակ աշխատողներ): ՈՒսումնական տարվա  ընթացքում  դպրոցից  

տեղափոխվել է 12 աշակերտ, դպրոց է եկել  5 աշակերտ: Ուսումնական տարվա վերջում 

աշակերտների թիվը կազմել է 202:  9-րդ դասարանի աշակերտներ Հրաչյա Փանոսյանը  և Էրիկ 

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

գործող կարգի համաձայն հանձնել են լրացուցիչ քննություններ և ստուգողական աշխատանքներ: 

Գերազանցիկ  են եղել 24 աշակերտներ, հարվածային` 41: Բացակայությունների թիվը կազմել է 3520 

ժամ: Ուսման առաջադիմությունը կազմել է  100%,  իսկ  ուսման  որակը` 35,5%:  Գիտելիքների 

ստուգման, ավարտական, կենտրոնացված և պետական ավարտական քննություններ են անցկացվել 

4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններում։ 4-րդ դասարանի 22 աշակերտ հանձնել է գիտելիքների ստուգում 

մաթեմատիկայից և մայրենիից, փոխադրվել է 5-րդ դասարան։ 9-րդ դասարանի 19  սովորողներ, 

հանձնելով ավարտական և կենտրոնացված քննությունները, ստացել են հիմնական կրթության 

վկայականներ: Մեկ աշակերտ՝ Ս.Գալստյանը, ստացել է գերազանցության վկայական: 12-րդ 

դասարանի 7 շրջանավարտներ ստացել են միջնակարգ կրթության ատեստատներ: Արման 

Կիրակոսյանը ընդունվել է ՀՊՃՀ-ի ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա բաժինը (անվճար): Արմանը 

մեծ ձեռքբերումներ ունի նաև ԹՈւՄՈ ստեղծարար կենտրոնում. մի շարք նախագծերի հեղինակ է:: 

   11-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Վարդանյանը  և 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Սաթենիկ 

Գալստյանը հաջող հանդես են եկել առարկայական օլիմպիադաներում (ՆԶՊ, հայոց եկեղեցու 

պատմություն): 

   Էրիկ Հակոբյանի շախմատային նվաճումները բազմաթիվ են. նա դարձել է Հայաստանի պատանի 

շախմատիստների փոխչեմպիոն։ Հայաստանի պատանիների և աղջիկների առաջնության եզրափակիչ 

փուլում Էրիկ Հակոբյանը նվաճել է աշխարհի և Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունների 

ուղեգրեր:  

   Հունիսին Արմավիր քաղաքի շախմատի ակադեմիայի մասնաճյուղի մրցաշարի և Արմավիր քաղաքի 

շախմատի դպրոցի առաջնության երկու մրցաշարերում էլ աղջիկների պայքարում առաջին տեղն են 

գրավել Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցի աղջիկները։ 

Ակադեմիայի առաջնության աղջիկների մրցաշարում հաղթել է 9-րդ դասարանի աշակերտուհի 

Սաթենիկ Գալստյանը՝ լրացնելով առաջին կարգ /մարզիչ-Ա.Գալոյան/, իսկ շախմատի դպրոցի 

առաջնության աղջիկների մրցաշարում՝ 5-րդ դասարանի աշակերտուհի Միլենա Էլդուզյանը /մարզիչ 

Ս.Հովհաննիսյան/ 



   9-րդ դասարանի աշակերտուհի Լուսինե Հովսեփյանը, մասնակցելով ԵՊՀ Գևորգ Արշակյանի 

անվան Գիտելիքի ամառային դպրոցի ոչ ֆորմալ կրթության դասընթացներին:     

  Ուստարին հագեցած էր նաև մարզական միջոցառումներով և մրցույթներով. 5-6-րդ դասարանների 

միջև անցակցվել է Սպորտլանդիա, դպրոցի ֆուտբոլի թիմը մասնակցել է Արմավիրում կայացած 

ֆուտբոլի մրցաշարին, «Վարչապետի գավաթ» խճուղավազքին:  

 Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ մեր դպրոցը ակտիվ համագործակցում է «Ռոսիա» ՀԿ և նրա Արմավիրի 

մասնաճյուղի հետ (նախ.՝ Ե.Հակոբյան). նախորդ ուստարում մեր աշակերտներ Շուշանիկ 

Հավաթյանը, Միլենա Կիրակոսյանը, Գայանե Հարությունյանը, Ադելինա Շահբազյանը, Արթուր 

Արամյանը մասնակցել են մի շարք մրցույթների ու ծրագրերի (ասմունք, կերպարվեստ, Ռուսաստանի 

պատմության վերաբերյալ վիկտորինա) և արժանացել են պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի, իսկ 9-

րդ դասարանի աշակերտուհի Անի Մինասյանը, հաղթելով մարզային և հանրապետական նկարչական 

երկու մրցույթում («Ես նկարում եմ Ռուսաստանը», «Ռուսական ավանդույթներ»), մասնակցել է 

Եկատիրինբուրգում կայացած «Միջազգային խելացի արձակուրդներ» ամառային ճամբարին:     

   Դպրոցի 90-ամյա հոբելյանին ընդառաջ ԱԽ նախաձեռնել էր «Դասը վարում է շրջանավարտը», 

«Հաջողության բանաձև» խորագրերով հետաքրքրաշարժ զրույց-քննարկումներ  դպրոցի՝ 

հաջողություններ գրանցած, տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շրջանավարտների հետ (Անի 

Հարությունյան, Ժաննա Կիրակոսյան, Քաջիկ Հակոբյան, Մյասնիկ Սահակյան, Ռոբերտ Գինոսյան:  

 2021-22 ուստարում կազմակերպվել են մի շարք ցուցադրական և ուսանելի բաց դասեր՝ 

 «Ա» տառի շնորհանդես (դասվար՝ Գ. Սարգսյան) 

 «Մենք գրագետ շախմատ ենք խաղում» (ուսուցիչ՝ Ա. Կիրակոսյան) 

 «9-ի բազմապատկումը և բաժանումը» (դասվար՝ Գ. Ա.Հովհաննիսյան) 

 «Գործողություններ կոտորակների հետ», (մաթեմատիկա, ուսուցիչ՝ Ք.Խաչատրյան) 

 «Ազնավուրը Ազնավուրի մասին», «Գրախանութ» դաս-դատավարություն (մայրենի, ուսուցիչ՝ 

Ա.Սահակյան) 

 «Ծխախոտի դատավարություն» (կենսաբանություն, ուսուցիչ՝ Կ. Ասատրյան) 

 «Պի թվի» ծննդյան տոնին և մաթեմատիկայի միջազգային օրվան նվիրված դաս-միջոցառում (Լ. 

Բեդոյան) 

  «Կ.Չուկովսկու հեքիաթները», «Масленица» ռուսական տոնի խորհուրդն ու ավանդույթները 

(ռուսաց լեզու, ուսուցիչ՝ Ա. Հակոբյան)  

 «Անկանոն բայեր» /«Tom Thumb. Irregular verbs» / (անգլերեն, ուսուցիչ՝ Մ. Մովսիսյան) 

 

 Համբարձման տոնին նվիրված միջոցառում ԱԽ-ի և Սուրբ Աստվածածին կիրակնօրյա 

վարժարանի սաների մասնակցությամբ (ուսուցիչներ՝ Ա.Սահակյան, Լ. Մնացականյան) 

 «Ճանաչենք Եվրոպան» (աշխարհագրություն, ուսուցիչ՝ Լ.Մամբրեյան) 

 «Չինաստան» (աշխարհագրություն, ուսուցիչ՝ Ա.Մկրտչյան) 

 Առաջին հանրապետության տոնին և Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 

77-ամյակին նվիրված խաղ-վիկտորինա (պատմություն, ուսուցիչ՝ Գ.Հակոբյան)  

  Դպրոցում գործող բոլոր խորհրդակցական մարմինները ուսումնական տարվա ընթացքում կատարել 

են իրենց առջև դրված խնդիրները: 2021-22 ուստարում պարտադիր վերապատրաստման մասնակցել 

են 4 ուսուցիչներ՝ Ա.Հակոբյան, Դ.Պողոսյան, Մ.Կասամանյան, Մ.Մովսիսյան,  Մարիամ 

Կասամանյանը, պարտադիրից բացի մասնակցել է նաև կամավոր ատեստավորման: Արմավիրի 

մարզում անցողիկ 70 %-ի շեմը  հաղթահարել են ընդամենը  28 մանկավարժներ, որոնց թվում է 

Մ.Կասամանյանը:  

   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 

 2020-21 ուստարվա դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը մանկավարժական կոլեկտիվի 

կատարած աշխատանքների մասին և նոր` 2021-22 ուստարվա խնդիրները:  

 I և II կիսամյակի տարիֆիկացիայի քննարկում, ուսպլանի և դասացուցակի հաստատում: 

 2020-21 ուսումնական տարվա ներքին գնահատման չափանիշների հաշվետվություն: 

 2021-22 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում: 

  2021-22 ուստարվա դասվար-դասղեկների, մասնախմբերի նախագահների հաստատում, 

առարկայական խմբակների դպրոցական բաղադրիչի, առարկայական խմբակների բաշխում: 

 2021-22 ուստարվա ժամաքանակի, համադպրոցական ծրագրի քննարկում և հաստատում: 

  2021-22 ուստարվա դպրոցի ռեժիմի հաստատում: 

  7-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 զեղչելու մասին: 

 Աշակերտների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում: 

 2021-22 ուստարվա մասնախմբերի հաշվետվություն (առաջին և երկրորդ կիսամյակ) 

 2021-22 ուստարվա ամփոփում (1-ին և 2-րդ կիսամյակ): 

 2021-22 ուսումնական տարվա 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ուսպլանի հաստատում:  

 1-11-րդ դասարանների աշակերտներին փոխադրելու մասին: 

 9-րդ դասարանի աշակերտներին հիմնական կրթության վկայականներ տալու և 12-րդ 

դասարանի աշակերտներին ավարտական ատեստատներ տալու մասին: 

 2021-22 ուստարում դասվար-դասղեկների, մասնախմբի ղեկավարների, ԴԱԿ-ի, 

գրադարանավարների, հոգեբանի, խմբակների ղեկավարների հաշվետվություն: 

 2022-23 ուսումանական տարվա նախնական դասաբաշխում: 

 

  Ընդհանուր առմամբ գումարվել է մանկավարժական խորհրդի 8 նիստ, կայացվել են 

համապատասխան որոշումներ, որոնց կենսագործումն ընթացքի մեջ է:  

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

Կարապետյանը և Շ.Ալավերդանը: 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 

մանկավարժներ Ամալյա Մկրտչյանի, Գ.Հակոբյանի և Ք.Խաչատրյանի 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։  

   2021-22 ուսումնական տարում  հոկտեմբերից  ՄԱԿ «Պարենի համաշխարհային ծրագրով» 

նախակրթարանի և 1-4-րդ դասարանների 107 երեխաներին տրվել է տաք սնունդ: Դպրոցի 

աշակերտներն ակտիվորեն մասնակցել են Արմավիրի զարգացման կենտրոնի, «Սուրբ Աստվածածին» 

կիրակնօրյա վարժարանի ծրագրերին:    

   Դպրոցի զարգացման կարևոր ուղղություններից է մանկավարժական համակազմի որակական 

բարելավումը: 2021-22 ուստարում 5 մանկավարժներ մասնակցել են «Ֆինանսական կրթությունը 

դպրոցում» ծրագրին, ստացել են վկայագրեր: 



   Անցնելով համընդհանուր ներառական կրթության՝ դպրոցում իրականացրած գնահատման 

արդյունքում ինտելեկտուալ ֆունկցիաների թեթև, միջին և ծանր խանգարմամբ ԿԱՊԿՈՒ 13 

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՝ տրամադրելով մեթոդական ցուցումներ և  ԱՈՒՊ-րի լրացման կարգի վերաբերյալ: 

  Արմավիրի ՏՄԱԿ-ի էրգոթերապիստների կողմից իրականացվել է մոդուլային դասընթաց 

"Շարժունակության խանգարումներ ունեցող սովորողների կրթության կազմակերպումը"  թեմայով: 

Դասընթացի նպատակն էր մասնակիցներին շարժունակության խանգարումներ ունեցող 

սովորողների կրթության կազմակերպման ձևերը ներկայացնել էր, մանկավարժներին նոր 

գիտելիքներով և հմտություններով զինելը։ 

    Գրանցված հաջողությունների կողքին սակայն, դեռևս դպրոցի տնօրենությանը անհանգստացնում է 

աշակերտների ուսման որակի հարցը, որը դպրոցի միջին արդյունքից 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:    

   2021-22 ուստարում դպրոցում գործող 3 մասնախմբերը կատարել են իրենց ծրագրով 

նախատեսվածը, 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: 

    2021-22 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։ 

 Տնօրենը  հանգամանալից  անդրադարձավ   ԴԱԿ-ի,  գրադարանավարի,  հաշվապահի,  ԾԽ-ի, ԱԽ-ի,  

ԿԽ-ի   ծավալած  գործունեությանը՝  մատնանշելով  ձեռքբերումները  և  հետագա  անելիքները 

   Սանիտարական վիճակը դպրոցում գտնվում է բավարար հիմքերի վրա: Դպրոցի սպասարկող 

անձնակազմը բարեխղճորեն է կատարում իր պարտականությունները: Դպրոցի աշխատակիցները և 

աշակերտները ակտիվորեն մասնակցել են համապետական շաբաթօրյակին: 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. Ստանձնել առողջ և անվտանգ աշխատանքային ու կրթական միջավայր ապահովելու 

պարտականություն և դպրոցի բոլոր աշխատակիցների համատեղ ջանքերով, սահմանված 

կանոնների պահպանմամբ դպրոցում  իրականացնել կրթական գործընթացը։ 

4.Դպրոցում գործող ուսումնադաստիարակչական բոլոր օղակների աշխատանքները 

նպատակաուղղել սովորողների ուսման որակի բարձրացմանը,  ներդպրոցական կանոնների 



վերահսկմանը, հիգիենայի պահպանմանը, մեր հայրենիքի համար արժանի քաղաքացիների 

դաստիարակմանը։ 

5.Պատրաստվել մեծ շուքով նշելու հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 

օրացույցում ներառված նշանավոր հայի՝ Վահագն Դավթյանի 100-ամյակը, Արամ Խաչատրյանի 120-

ամյակը, Ալ.Շիրվանզադեի 165-ամյակը, Մայիսյանի դպրոցի 90-ամյակին ձոնել համադպրոցական 

միջոցառումներն ու խաղ-մրցույթները։  

6.Դպրոցական միջոցառումներին ու առաօրյային նոր թափ հաղորդելու նպատակով համագործակցել 

Նորապատի և Սարդարապատի միջնակարգ դպրոցների հետ: 

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

ծրագրով առաջադրված խնդիրները: 

8.Մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից բարձր մակարդակով կազմակերպել  ԿԳՄՍՆ կողմից 

ներդրված դպրոցի կառավարման նոր համակարգի աշխատանքները: 

 9.2022-23 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: 

10. 2022-23 ուսումնական տարում դպրոցում շարունակել հակաբուլլինգային ծրագիրը, որի սպասվող 

արդյունքներն են. 

 սովորողների իրավունքների պաշտպանության և բողոքարկման մեխանիզմի ներդրում, 

 իրավահավասարության ձևավորում, 

 սովորողների միջև կոնֆլիկտների նվազեցում, 

 բռնության բոլոր ձևերի դեմ համարժեք արձագանքում, 

  մակարդակի բարձրացում: 

11. Երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության նպատակով համագործակցել ՀՀ 

ՊՆ 60925 զորամասի հետ՝ համատեղ իրականացնելով մի շարք միջոցառումներ: 

12. Կարևորել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման հարցը, աշխատանքներ տանել 

բուհ ընդունվողների թիվն ավելացնելու ուղղությամբ: 

13. Հարստացնել դպրոցի նյութատեխնիկական բազան: 

  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: 

  2022-23 ուստարվա  օրինակելի ուսպլանը և 2022-23 ուստարում  կրթության ոլորտի  

փոփոխություններն  ու  պահանջնորը,  հետևել  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,  2022-23   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   անվտանգ  կենսագործունեությունը:    

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

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

պատրաստվել  հավուր պատշաճի  նշելու Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակը, Վահագն Դավթյանի 100-

ամյակը, Ալ.Շիրվանզադեի 165-ամյակը, , ՀՀ անկախության 31,  Հայոց  բանակի կազմավորման 31-

ամյակի հոբելյանները,  հիշարժան օրերն ու պետական , ազգային  տոները, Մայիսյանի դպրոցի 90-

ամյակին ձոնել համադպրոցական միջոցառումներն ու խաղ-մրցույթները: 

 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 2021-22  ուստարվա  աշխատանքների մասին . 

2021-22 ուսումնական տարին սկսվեց 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին, ապահովելով առնվազն 30 

ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների 

համար։ Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցում սահմանվեց 5-օրյա աշխատանքային շաբաթ: 

Ուսումնական տարին ավարտվեց 2022թ. հունիսի 3-ին: 

   Դպրոց են հաճախել 208 աշակերտներ, ուսումնական տարվա վերջում աշակերտների թիվը կազմել է 

202, գերազանց առաջադիմություն են ցուցաբերել  24 աշակերտներ, հարվածային` 41-ը: 

Բացակայությունների թիվը ուստարվա ընթացքում կազմել է 3520 ժամ: Ուսման առաջադիմությունը 

կազմել է  100%,  իսկ  ուսման  որակը` 35,5%: 

 Փոխտնօրենը  խոսեց  մանկավարժական  խորհրդի,  մասնախմբերի աշխատանքների  մասին, 

ներկայացրեց  քննությունների  ընթացքն  ու  արդյունքները:  

  2021-22 ուստարվա ընթացքում յուրաքանչյուր կիսամյակ անցկացվեցին  առարկայական 

միամսյակներ։ 2-12-րդ դասարաններում անցկացվեցին տնօրինության կողմից գրավոր և թեստային 

աշխատանքներ, իրականացվեցին դասալսումներ, անցկացվեցին բաց դասեր։ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ 

դասարաններում անցկացվեցին փորձնական քննության գրավոր թեստային աշխատանքներ։ 

Միամսյակները նպաստում են աշակերտների կրթության որակի  բարձրացմանը:   



  Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսներին դպրոցում անցկացվեց դպրոցական օլիմպիադաների առաջին 

փուլը, որին մասնակցեցին 9-12-րդ դասարանների   52 աշակերտներ: Խոսեց  էլեկտրոնային  

մատենավարության  մասին:    

  Անցած ուստարվա, աշխատանքներից բացասական առումով առանձնացնեմ աշակերտների շատ 

բացակայությունները /3520 ժամ/: Բացակայությունների թիվը հատկապես բարձր էր 9-րդ և 11-րդ 

դասարաններում /600 ժամից ավել/։ 9-րդ դասարանի երկու աշակերտներ՝ Բագրադյան Էրիկը և 

Փանոսյան Հրաչյան 120 ժամ և ավել բացակայության պատճառով հանձնեցին լրացուցիչ 

քննություններ։  

  Ուստարվա ընթացքում դպրոցում շարունակեց գործել Արմավիրի տարածքային 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնը /ՏՄԱԿ/։ Կենտրոնի կողմից տարվա 

ընթացքում իրականացրեց ինտելեկտուալ ֆունկցիաների, միջին և ծանր խանգարմամբ երեխաների 

գնահատում և վերագնահատում։ Դպրոցի ԿԱՊԿՈւ խմբի շահառուներ են 13 աշակերտներ:  

 Նա  խոսեց  նաև   միջոցառումների,  բաց  դասերի մասին: Անդրադարձավ  նոր  ուստարվա  

անելիքներին: 

 

    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  կազմակերպմանը,   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 

  Նշեց որ, այս ուստարում  պահպանվել են աշխատանքի հիմնական ուղղությունները։ 

Հակահամաճարակային սահմանափակումները աստիճանաբար հանվեցին: Պարապմունքներն 

անցկացվել  են   ինչպես դասասենյակում, այնպես էլ մարզադահլիճում և մարզադաշտում։ Անցկացվել 

են նախատեսված  գործնականները։ 11-րդ դասարանը մասնակցել է 1-օրյա դաշտային 

պարապմունքին Հ․ Բաղրամյանի անվան զորամասում։ 12-րդ դասարանցիները մասնակցել են 

էքսկուրսիայի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական բուհում։ Նպատակն էր ապագա 

ուսանողներին ծանոթացնել ուսման առանձնահատկություններին և առօրյային։ Կազմակերպվեց 

հանդիպում բարձրագույն սպայակազմի հետ։  

  10-րդ, 11-րդ դասարաններից 3 աշակերտներ մասնակցել են դպրոցական օլիմպիադայի մարզային 

փուլին։ Վարդանյան Գևորգը ցուցաբերեց լավագույն արդյունք, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով 

չմասնակցեց հանրապետականին։ Արդարությունը այս տարի կվերականգնվի։  



  Կուզենայի նշել, որ նախորդ ուստարում հատկապես արդյունավետ է եղել 8-րդ դասարանի հետ 

աշխատելը, թեև դա կարծես օրինաչափ է։ Շատ հետաքրքրված են, պարտաճանաչ, ձգտող։  

  Վերապատրաստման դասընթացների շրջանակներում տեղեկացանք, որ նախատեսվում է 

առարկայի դասավանդման հիմնային փոփոխություններ․ փոխվում են դասագրքերը, ավելանում են 

գործնական պարապմունքները։ Սերտանալու է ֆիզկուլտուրայի հետ համագործակցությունը։ 

Տեխնիկնիկական վերազինումն և դասավանդման միջավայրի  բարելավումը դառնում է հրամայական։ 

  Ակնկալում էեմ , որ ապագայում առարկան ավելի կնպաստի հզոր բանակ ունենալուն և 

կհամապատասխանի ներկայիս պահանջներին։ 

  Ուրախությամբ նշեմ, որ դպրոցի՝ պատերազմի մասնակից սաները անփորձանք վերադարձել են 

տուն։  

  Հաճախակի  անցկացվել են քննարկումներ, զրույցներ՝ փորձելով գտնել աշակերտներին հուզող 

հարցերի պատասխանները։  

  Տեղեկատվության այս հորձանուտում ճիշտն ու սխալը տարբերել է պետք, իրականության հետ 

առերեսումը բարոյահոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում։ Ստեղծված մթնոլորտում աշխատելը 

շարունակում է  դժվար մնալ։  

  Կազմակերպել ենք նախազորակոչային տարիքի պատանիների կցագրման աշխատանքները։ 

Աշակերտներն անցել են բուժզննում։ 

  Պատշաճ ձևով նշվել են պետական տոները, հիշատակի և հոբելյանական օրերը։ Արդյունավետ է եղել 

դասղեկների և կազմակերպչի հետ համագործակցությունը։ 

  Այս տարի աշխատելու ենք նախկին ծրագրով։ Փորձելու ենք կիրառել արդիական մոտեցումներ՝ 

առարկան ավելի ընկալելի և արդյունավետ ներկայացնելու համար։  

  Զեկուցման  վերաբերյալ մանկխորհուրդը  

Որոշում է 

    Հանձնարարել  զինղել  Ա.Հովսեփյանին  աշխատանքեր  պլանավորել   վերհանված  բացթողումները  

լրացնելու  ուղղությամբ՝  անհրաժեշտության դեպքում  համագործակցելով  դասղեկների, ծնողների,  

տնօրենության հետ: 

Լսեցին – 5. Տնօրեն Ա. Սարուխանյանի հաշվետվությունը 2021-22 ուստարվա ներքին   գնահատման 

մասին 

   Տնօրենը ներկայացրեց  ամփոփ տվյալներ:  

     Եզրափակելով    իր  խոսքը՝  տնօրեն  Ա.Սարուխանյանը  նշեց,  որ 2021-22 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   2022-23 ուստարվա  մանկավարժական  

խորհուրդը. 



 

 

 

Լսեցին -7  2022-23  ուստարվա    ուսպլանի  քննարկումը 

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

      Մանկավարժական  խորհուրդը 

 

 

№ Ա.Ա.Հ. Ծննդյ

. 

տարի 

Կրթ

ությ

ունը 

Առարկան Աշխատանք.  

ստաժ 

1 Սարուխանյան Աննա Յուրիի 1972 բ Մաթեմ. 22 

2 Կիրակոսյան Ամատունի Թելմանի 1972 բ շախմատ 23 

3 Հովսեփյան Արտակ Պարույրի 1975 բ ՆԶՊ 10 

4 Նազարյան Ալինա Զավենի 1958 բ հ.լեզու և գրակ. 42 

5 Կասամանյան Մարիամ Սուրենի 1982 բ հ.լեզու և գրակ. 16 

6 Սահակյան Ալիսա  Աշոտի 1986 բ հ.լեզու և գրակ. 13 

7 Մովսիսյան Մերի Հարությունի 1989 բ Անգլերեն 11 

8 Բեդոյան Լիլիթ Հովսեփի 1988 բ մաթեմ. ինֆորմ. 13 

 Խաչատրյան Քրիստինե  Խաչիկի 1992 բ մաթեմատիկա 1 

9 Հակոբյան Արեգնազան Ռաֆիկի 1983 բ ռուսաց լեզու 5 

10 Մկրտչյան Ամալյա Ռուստամի 1999 բ աշխարհագր. 0 

11 Մնացականյան Լուսինե Գառնիկի 1975 բ պատմ. հասար. ՀԵՊ 26 

12 Հակոբյան  Գյուլիզար Հովսեփի 1993 բ պատմություն  

13 Թուջարյան Անահիտ Մովսեսի 1956 բ ֆիզիկա 45 

14 Ասատրյան Կարինե Ժորայի 1973 բ կենսաբ,քիմիա 25 

15 Պողոսյան Դավիթ Հակոբի 1981 բ ֆիզկուլտ 14 

16 Կարապետյան Եսենիա Հակոբի 1978 մ/մ երաժշտություն 22 

17 Թարվերդյան Սարգիս Այվազի 1985 բ կերպարվեստ 13 

18 Սարգսյան Մարմար Ռաֆիկի 1979 բ տեխնոլոգ. ձեռնարկ. 10 

19 Ալավերդյան Շուշանիկ Ծատուրի 1978 բ դասվար 26 

20 Սարգսյան Գեղեցիկ Վարդանի 1955 մ/մ դասվար 47 

21 Հովհաննիսյան Արեգնազան Խաչիկի 1979 բ դասվար 23 

22 Կարապետյան Լամարա Մելսիկի 1967 բ դասվար 33 

25 Փարսիլյան Գոհարինե Ալեքսանի 1982 բ գրադարան. 21 

26 Ծատուրյան Թեհմինե Մասիսի 1993 բ  ուսուցչի  օգն. 4 

27 Անտոնյան Լիլիթ Արթուրի 1997 բ հոգեբան 3 

28 Զաքարյան  Ալիսա 1985 բ ԾԽ  նախագահ  



Ոորոշում է 

 Հաստատել   2022-2023  ուստարվա   I   կիսամյակի  ուսումնական  պլանը՝  368  դասաժամով:  

Դպրոցի  ուսպլանը  կառուցել   օրինակելի  ուսպլանի   պահանջների  համապատասխան: 

   Լսեցին -  8. 2022-2023  ուստարվա  դասարանների   դասղեկ-դասվարների  հաստատման  մասին     

տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի   հաղորդումը: 

Որոշում   է 

   Ներքոհիշյալ  ուսուցիչներին  հաստատել  2022-2023  ուստարվա  դասարանների    ղեկավարներ. 

   1.   1-ին դասարան         Շ. Ալավերդյան 

   2.    2-րդ դասարան        Գ. Սարգսյան 

   3.   3-րդ դասարան        Ա. Հովհաննիսյան 

   4.   4-րդ դասարան        Լ. Կարապետյան 

   5.   5-րդ դասարան        Ե.Կարապետյան 

   6.   6-րդ դասարան         Ա. Հակոբյան 

   7.   7-րդ դասարան         Ա. Սահակյան 

   8.   8-րդ դասարան         Գ. Փարսիլյան 

   9.   9-րդ դասարան         Լ. Բեդոյան 

   10. 10-րդ դասարան        Ա. Նազարյան 

   11. 11-րդ դասարան        Կ. Ասատրյան 

   12. 12-րդ դասարան         Լ. Մնացականյան 

 

   Լսեցին  -9.  2022-23  ուստարվա   առարկայական  մասնախմբերի  ղեկավարների  հաստատման  

մասին  տնօրեն   Ա. Սարուխանյանի  հաղորդումը:  

    Հիմք   ընդունելով   մ/մ  նիստերում   կայացրած   որոշումները՝  մանկավարժական խորհուրդը 

 

Որոշում   է 

 Առարկայական   մասնախմբերը   ղեկավարներ նշանակել  ներքոհիշյալ  ուսուցիչներին.  

 

        1.    Ասատրյան  Կարինե         -     բնագիտական 

                                                                 (քիմիա,  ֆիզիկա,  մաթեմ, ինֆորմ, 

                                                                  աշխարհ., ՆԶՊ,  ֆիզկուլտ ) 

        2.    Մնացականյան Լուսինե   -     հումանիտար 

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

                                                                   հասրակ., ՀԵՊ) 

        3.   Ալավերդյան  Շուշանիկ             տարրական      (դասվարներ, կերպարվեստ,  

                                                                   երաժշտություն) 

  

 

 

 

 

 



    Լսեցին – 10.  2022-23    ուստարվա   ուսպլանով   սահմանված  դպրոցական  բաղադրիչի  

ժամաքանակի   բաշխման  մասին   տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի  հաղորդումը. 

Ելնելով  մասնախմբի  առաջարկներից ՝մանկավարժական խորհուրդը  

Որոշում   է 

Դպրոցական  բաղադրիչի   ժամաքանակները   բաշխել  հետևյալ   կերպ.  

 

 

 

 

Լսեցին-11  2022-23  ուստարվա  համադպրոցական  ծրագրի քննարկումը: 

   Տնօրեն  Ա.  Սարուխանյանը  ներկայացրեց  2022-23 ուստարվա  համադպրոցական  ծրագիրը: 

   Այն   հավանության   արժանացավ: 

 

Լսեցին- 12 Տնօրեն Ա. Սարուխանյանի զեկուցումը  8-րդ և 2-րդ դասարանի աշակերտներ  Համլետ  

Հարությունյանին  և  Ռաֆիկ Գոլովորյանին   ֆիզկուլտուրա առարկայից  ազատելու  մասին:                                                                                     

Մանկավարժական  խորհուրդը   

                                                                 Որոշում  է  

8-րդ և 2-րդ դասարանի աշակերտներ  Համլետ  Հարությունյանին  և  Ռաֆիկ Գոլովորյանին  ազատել   

ֆիզկուլտուրայի  դասաժամերից  (հիմք՝  Ռաֆիկ Գոլովորյան վկայագիր 11, Համլետ  Հարությունյան 

վկայագիր 01 ): 

 

 

 

 Առարկաներ Դասարաններ  Ընդ. 

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

1 Մայրենի   1 1  1       3 

2 Մաթեմատիկա  1 1 1         3 

3 Հայոց  լեզու        1 1   1 3 

4 Հայ գրականություն          1   1 

5 Աշխարհագրություն           1  1 

6 Հայրենագիտություն      1        1 

7 Հայոց պատմություն      0,5 0,5 0,5 0,5   1 3 

8 Հանրահաշիվ            0,5 0,5 

9 Երկրաչափություն         1   0,5 1,5 

10 Ֆիզիկա           1 1 2 

11 Ձեռնարկ. կրթություն          2 2  4 

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

13 Ֆիզկուլտուրա      1      0,5 1,5 

14 Քիմիա       1 1     2 

15 Անգլերեն            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 



  Լսեցին-13. 2022-23 ուստարվա  դպրոցի  ռեժիմի հաստատման  մասին տնօրեն  Ա. Սարուխանյանի 

զեկուցումը 

                            

Մանկավարժական  խորհուրդը 

 

                                                                    Որոշում  է  

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

 

 Սկիզբ Ավարտ Դասամիջոց 

1 900 945 5ր 

2 950 1035 5ր 

3 1040 1125 15ր 

4 1140 1225 5ր 

5 1230 1313 5ր 

6 1320 1405 5ր 

7 1400 1445 5ր 

 

 

Լսեցին  -  14  Փոխտնօրեն  Ա. Կիրակոսյանի   հաղորդումը 2022-23 ուտարվա   դասացուցակի  մասին: 

    Նշեց , որ  դասացուցակը   կազմելիս   առաջնորդվել  է    առարկաների  բարդության   գործակիցների  

սանդղակով:   

  

 Մանկավարժական  խորհուրդը 

                                                                      Որոշում  է  

 Հաստատել  2022-23 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասացուցակը  368  դասաժամով: 

 

Լսեցին – 15.   Տնօրեն Ա. Սարուխանյանի զեկուցումը  2022-23  ուստարվա տարիֆիկացիայի  և  

հաստիքացուցակի  մասին: 

   Նա   ներկայացրեց  հաստիքացուցակը՝ 15 հաստիքային  միավորով: 

 

Հ/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 

կենսագործունեության ուսուցիչ(զինղեկ) 

1 

3 նախակրթարանի դաստիարակ 0.5 

 ընդամենը 2.5 




