
 



 

ՀՀ կառավարության N 439-Ն որոշում, 8-ը ապրիլի 2010 թվական                                                 Քաղվածք 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (կրճատումով) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

1. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը սահմանում է 

հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր 

նվազագույնը, առավելագույն ծավալը, ըստ կրթական մակարդակների 

շրջանավարտներին ներկայացվող ընդհանրական որակական 

պահանջները, սովորողների գնահատման համակարգը: 

V. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

15. Միջնակարգ կրթության բովանդակային բաղադրիչները 

որոշակիացվում են ըստ ուսումնական բնագավառների և 

հանրակրթական դպրոցի աստիճանների՝ հաշվի առնելով 

սովորողների զարգացման ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և ազգային 

առանձնահատկությունները: 

2. Կարողություններ և հմտություններ Այս բաղադրիչով տրված 

կարողությունների և հմտությունների ամբողջությունը սովորողին 

հնարավորություն է ընձեռում գործնականում կիրառել ստացված 

գիտելիքները, հարստացնել ճանաչողական գործունեության 

սեփական փորձը, զարգացնել տրամաբանական, հաղորդակցական, 

համագործակցային, ինքնուրույն գործունեության և 

ստեղծագործական ունակությունները, նպաստում է նրա  

սոցիալականացմանը: 

Չափորոշիչներում առանձնակի կարևորվում են ճանաչողության 

հետևյալ մեթոդները` վերլուծում, մասնավորում, համադրում, 

վերացարկում, անդրադարձում, մակածում (ինդուկցիա), արտածում 

(դեդուկցիա), ընդհանրացում, կանխատեսում: 

1) Ճանաչողական, տրամաբանական կարողություններ և 

հմտություններ ենթաբաղադրիչի նպատակն է` սովորողին 

ծանոթացնել ճանաչողության մեթոդներին և ձևավորել դրանք 

գործնականում կիրառելու կարողություններ ու հմտություններ,այդ 

թվում` 

ա. գիտելիքներ ձեռք բերել` զգայության, ընկալման և 

մտապատկերման միջոցով, 

բ. վերլուծել` քննարկման, մեկնաբանման, տարանջատման, 

համեմատության, խմբավորման միջոցով, 

գ. մտահանգումներ անել` ամբողջացման, հակադրման, 

բնութագրման, հիմնավորման, ամփոփման, կշռադատման միջոցով, 

դ. ընդհանրացնել և համադրել` վերացարկման, գնահատման, 

արժևորման, փաստարկման, ապացուցման, կանխատեսման, 

ծրագրման միջոցով, 

ե. հիմնախնդիրը դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից, 

ուսումնասիրել դրա լուծման հնարավոր եղանակները և  

գտնել լուծումներ, 

զ. երևույթների նկատմամբ դրսևորել առողջհետաքրքրություն և 

քննադատական մոտեցում, 

է. վերլուծել իրավիճակը և կատարել եզրակացություններ, 

ը. ինքնուրույն որոշումներ ընդունել և հիմնավորել, 

թ. նպատակներ դնել, մշակել դրանց հասնելու ուղիներ և ծրագրել 

սեփական գործը. 

2) հաղորդակցական կարողություններ և հմտություններ 

ենթաբաղադրիչի նպատակն է, որ ուսումնառության արդյունքում 

յուրաքանչյուր սովորող կարողանա` 

ա. լսել, ընկալել և համարժեք վերաբերմունք դրսևորել, 

բ. բանավիճել, բանավոր և գրավոր տրամաբանված խոսք կառուցել, 

գ. ըստ նշանակության և տեղին օգտագործել սովորած տերմինները 

(եզրերը), հասկացությունները և արտահայտությունները, 

դ. հասկանալ և ճիշտ օգտագործել հաղորդակցման ոչ խոսքային 

միջոցները, 

ե. օգտվել ժամանակակից հաղորդակցման տեխնիկական միջոցներից 

և այլն. 

3) համագործակցային կարողություններ և հմտություններ 

ենթաբաղադրիչի նպատակն է, որ ուսումնառության արդյունքում 

յուրաքանչյուր սովորող կարողանա` 

ա. աշխատել խմբում, միասնական որոշումներ ընդունել և դրանց 

համար պատասխանատվություն կրել, 

բ. սովորել և սովորեցնել, 

գ. դրական հարաբերություններ ստեղծել, դրսևորել առողջ 

մրցակցություն, 

դ. սեփական շահը գիտակցելով` ճանաչել և ընդունել ուրիշների 

շահերը, 

ե. բախումնային իրավիճակներում հավասարակշռված պահվածք 

դրսևորել, 

զ. ուսման ընթացքում և աշխատանքային հարաբերություններում լինել 

բարեկիրթ, հարգել գործընկերոջ իրավունքները, 

է. զերծ մնալ բարոյական չափանիշներին հակասող 

նախապաշարումներից, կանխակալ մոտեցումներից, 

ը. իրավիճակները դիտարկել և մեկնաբանել այլոց տեսանկյունից և 

այլն. 

4) ստեղծագործական կարողություններ ենթաբաղադրիչը նպատակ 

ունի զարգացնելու սովորողի ստեղծագործական 

ընդունակություններն ու երևակայությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր 

սովորող կարողանա` 

ա. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները, 

բ. դրսևորել ստեղծագործական երևակայություն, 

գ. երևակայել, խորհել և ենթադրություններ անել ապագայի մասին, 

դ. ընկալել և ընդունել նյութական և հոգևոր նոր արժեքները. 

5) ինքնուրույն գործունեության կարողություններ և հմտություններ 

ենթաբաղադրիչի նպատակն է, որ ուսումնառության արդյունքում 

յուրաքանչյուր սովորող կարողանա` 

ա. անաչառ գնահատել սեփական ուժերն ու կարողությունները և ըստ 

այդմ ծավալել ուսումնական, աշխատանքային գործունեություն, 

բ. գիտակցել սեփական գործի կարևորությունը, դրա նկատմամբ 

պատասխանատվություն և պարտաճանաչություն դրսևորել, 

գ. ճիշտ տնօրինել ժամանակը, մշակել և պահպանել աշխատանքի և 

հանգստի ժամակարգ (ռեժիմ), վերահսկել սեփական վարքը, 

դ. խնամել սեփական մարմինը, դրսևորել այն մարզելու կամք, 

ե. զբաղվել ինքնադաստիարակությամբ և ինքնակրթությամբ, 

զ. կողմնորոշվել տարբեր իրավիճակներում, գնահատել սեփական 

քայլերը և դրանց հետևանքները: 

3. Արժեքային համակարգ 

Սույն բաղադրիչով նախատեսված համակարգն արտահայտվում է 

սովորողի համապատասխան գործողությունների, վերաբերմունքի և 

վարքի միջոցով: 

1) Այս բաղադրիչի նպատակն է ձևավորել անձ և քաղաքացի, որը 

պետք է` 

ա. գիտակցի սեփական մշակույթի` լեզվի, պատմության, արվեստի, 

ավանդույթների, ազգային այլ արժեքների կարևորությունն ու 

նշանակությունը և լինի դրանց կրողը, 

բ. հարգի Հայաստանի պետական խորհրդանիշները, լինի 

հայրենասեր, կարևորի ազգային հիմնախնդիրների լուծման գործում 

իր մասնակցության անհրաժեշտությունը, 

գ. գիտակցի, որ գիտությունը, արդիական տեխնոլոգիաները, 

կրթությունը մեծագույն արժեքներ են ժամանակակից աշխարհում, 

դ. գիտակցի, որ իր համար կարևորագույն արժեքներ են գիտելիքները, 

աշխատանքային հմտությունները, մասնագիտական 

վարպետությունը, 

ե. կարևորի բարոյական չափանիշները և քրիստոնեական ու 

համամարդկային արժեքները, լինի ազնիվ, գթասիրտ, արդարամիտ, 

օրինապահ, բարեկիրթ, 

զ. կարևորի գեղագիտական արժեքները, գնահատի գեղեցիկը, բարին և 

ճշմարիտը, 

է. գիտակցի իր տեղն ու դերն ընտանիքում և հասարակության մեջ. 

լինի նախաձեռնող, դրսևորի արժանավայել պահվածք, 

ը. գիտակցի ծնողների, տարիքով մեծերի և փոքրերի, ընկերների և 

համայնքի նկատմամբ հարգանքի դրսևորման կարևորությունը, 

թ. հարգի մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները, 

լինի մարդասեր, հանդուրժող, քաղաքակիրթ վերաբերմունք դրսևորի 

ուրիշ ժողովուրդների ներկայացուցիչների և նրանց մշակույթների 

հանդեպ, 

ժ. անաչառորեն գնահատի իր ուժերն ու կարողությունները` 

բացառելով սեփական անձի թերագնահատումը կամ 

գերագնահատումը, 

ժա. դրսևորի աշխատասիրություն, հնարամտություն, 

նպատակադրվածություն, արժևորի ու գնահատի սեփական և այլոց 

աշխատանքը, 

ժբ. մշտապես հոգ տանի իր առողջության մասին, կարևորի 

մարմնակրթության դերը, հետևողական լինի առողջ ապրելակերպի և 

անվտանգ կենսագործունեության կանոնների կիրառման գործում: 

 





ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Հայաստանի Հանրապետության պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>>, 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

(կրճատումով) 

42. Դասարանի ղեկավարը (դասղեկը) 

ա) դաստիարակալական աշխատանք է կատարում՝ իր 

դասարանի սովորողների շրջանում՝ սերտորեն 

համագործակցելով մյուս ուսուցիչների հետ, 

բ) ապահովում է սովորողների նկատմամբ հաստատության և 

ընտանիքի մանկավարժական պահանջների 

միասնականությունը. 

գ) անհրաժեշտության դեպքում սովորողների համար 

կազմակերպում է ուսումնական օգնություն, 

դ) իրականացնում է դասարանի համար սահմանված 

գործավարությունը, հաստատության տնօրինությանը 

ներկայացնում սովորողների առաջադիմության, 

հաճախումների և վարքի մասին 

ե) կազմակերպում է սովորողների առողջության 

ամրապնդմանն ու ֆիզիկական զարգացմանը նպաստող 

միջոցառումներ, մրցույթներ, նպատակային էքսկուրսիաներ, 

շրջագայություններ, հետևում տնային 

հանձնարարությունների կատարմանը, ուսման և հանգստի 

կազմակերպմանը, 

զ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն 

է ներկայացնում վարքի կանոնները կոպտորեն խախտած 

սովորողի հարցը. 

է) արգելվում է սովորողների, ուսուցիչների և ծնողների այն 

նախաձեռնությունները, որոնք կարող են սովորողի 

առողջության, կյանքի համար վտանգ պարունակել կամ 

խաթարել ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

իրականացումը: 

71. Հաստատության մանկավարժական աշխատողները 

պարտավոր են ապահովել կրթական ծրագրերի կատարումը, 

հանրակրթական պետական չափորոշիչներով որոշվող 

ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի 

յուրացումը սովորողների կողմից: 

 

 

 

73. Սովորողն իրավունք ունի՝ 

ա) անվճար ստանալու տարրական ընդհանուր, հիմնական 

ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն, 

բ) անկախ բնակության վայրից սահմանված կարգով ընտրելու 

հաստատությունը և ուսուցման 

գ) անվճար օգտվելու հաստատության առանձին 

ծառայություններից. 

դ) հաստատությունում յուրացնելու լրացուցիչ վճարովի 

կրթական ծրագրեր. 

ե) ազատ արտահայտելու սեփական հայացքներն ու 

համոզմունքները 

զ) առանց հիմնական կրթություն ստանալու՝ 16 տարին 

լրանալուց հետո, ծնողների (որդեգրողների կամ 

հոգաբարձուի) համաձայնությամբ, թողնելու ուսումը: 

74. Հաստատությանն արգելվում է, առանց ծնողների և 

սովորողների համաձայնության, սովորողներին ընդգրկել 

այնպիսի աշխատանքներում, որոնք նախատեսված չեն 

հանրակրթական ծրագրերով և սույն կանոնադրությամբ: 

75. Արգելվում է սովորողների նկատմամբ հոգեկան և 

ֆիզիկական բռնության գործադրումը: 

76. Սովորողը պարտավոր է բարեխղճորեն սովորել, խնամքով 

վերաբերվել հաստատության գույքին, հարգել հաստատության 

սովորողների և աշխատողների իրավունքներն ու 

արժանապատվությունը, պահպանել հաստատության ներքին 

կարգապահական կանոնները: 

77. Հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները 

կոպտորեն խախտելու համար սովորողը նախարարության 

սահմանած կարգով կարող է հեռացվել հաստատությունից: 

78. Ծնողն իրավունք ունի պաշտպանելու երեխայի օրինական 

շահերն ու իրավունքները, մասնակցելու հաստատության 

կառավարմանը: 
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Աշակերտի 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Դպրոց 

ընդունման 

տարեթիվը, 

հրաման թիվ 

Աշակեր-

տական 

շարժի 

համարը 

 

Ծննդյան 
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օր
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ռ
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ա

ս
ա

կ
ը

 

ք
ա

շը
 

1 Աբրահամյան Դավիթ  Գագիկ               01.09.2021N101 7266 2015 11 20 ար   

2 Աբրահամյան Դավիթ Ոսկան              01.09.2021N101 7267 2014 12 05 ար   

3 Աբրահամյան  Նարե Սերգեյ              01.09.2021N101 7269 2015 06 12 իգ   

4 Ալաբերքյան Սամվել Մհեր                01.09.2021N101 7270 2015 07 01 ար   

5 Ալլահվերդյան Էդվին  Հայկ                  01.09.2021N101 7271 2015 04 30 ար   

6 Բաբայան Հայկ  Բաղդասար     01.09.2021N101 7272 2015 02 07 ար   

7 Բաղդասարյան Մարիամ  Գևորգ               01.09.2021N101 7273 2015 04 13 իգ   

8 Բաղիյան Հասմիկ   Արթուր            01.09.2021N101 7274 2015 11 20 իգ   

9 Բարսեղյան Արեգ  Սերգեյ             01.09.2021N101 7275 2015 04 27 ար   

10 Բեջանով Դավիթ  Ռոման             01.09.2021N101 7276 2015 07 28 ար   

11 Դանիելյան  Լևոն Արսեն               01.09.2021N101 7277 2015 05 05 ար   

12 Թավաքալյան Գարիկ  Մհեր                 01.09.2021N101 7338 2015 07 15 ար   

13 Թավաքալյան Մարկոս  Սևակ               01.09.2021N101 7278 2015 07 15 ար   

14 Կարապետյան Աննա  Սամվել            01.09.2021N101 7280 2015 02 19 իգ   

15 Կարապետյան Սարինե Կարեն              01.09.2021N101 7279 2014 11 10 իգ   

16 Հակոբյան Սյուզի Գևորգ              01.09.2021N101 7282 2015 09 11 իգ   

17 Հակոբյան Սոֆի Գևորգ               01.09.2021N101 7300 2015 09 11 իգ   

18 Հայրապետյան Գրիշա Սմբատ             01.09.2021N101 7283 2015 06 05 ար   

19 Հարությունյան Արման Արտիկ              01.09.2021N101 7284 2015 11 25 ար   

20 Հարությունյան Արմեն Վոլոդյա            01.09.2021N101 7285 2015 03 14 ար   

21 Հարությունյան Լիլի Կարեն              01.09.2021N101 7286 2015 11 14 իգ   

22 Հարությունյան Տաթև Արսեն              01.09.2021N101 7287 2015 08 09 իգ   

23 Ղահրամանյան Սլավիկ Լևոն                 01.09.2021N101 7288 2015 05 15 ար   

24 Մարտիրոսյան  Նարե  Հայկ                   01.09.2021N101 7289 2015 09 15 իգ   

25 Մելքոնյան Արման Սամվել            01.09.2021N101 7290 2015 10 28 ար   

26 Սարգսյան Ռուզաննա Անդրանիկ       01.09.2021N101 7291 2015 11 16 իգ   

27 Սարոյան Մերի  Արմեն               01.09.2021N101 7292 2015 01 09 իգ   

28 Ստեփանյան  Միքայել  Լենտրուշ        01.09.2021N101 7293 2015 09 01 ար   

29 Սրապիոնյան Եվա Գագիկ  01.09.2021N101 7294 2015 02 06 իգ   

30 Վարդանյան Ալեն Արծրուն 01.09.2021N101 7295 2015 10 10 ար   

31 Վարդանյան  Արսեն  Սարգիս 01.09.2021N101 7296 2015 05 22 ար   

32 Վարդանյան Նարեկ  Գեդեոն 01.09.2021N101 7297 2015 02 26 ար   

33 Փարսադանյան Մանե Վրեժ 01.09.2021N101 7298 2015 10 17 իգ   

34 Օհանյան Նարեկ Հայկ 
 

01.09.2021N101 7299 2015 04 09 ար   

          

          

          



ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
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հասցեն 

 

Հեռախոսի 

համարը 

 

Ծնողի (խնամակալի) 

աշխատանքի վայրը կամ 

զբաղմունքը 

 

Ընտանիքի 

սոցիալական 

վիճակը 

 

ծա
ն

ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

 

1 3թ  18շ  27/28 բն 077802046 Ա/Ձ խանութ լավ կատարված է 

2 5թ  12շ  15բն 093625299 Շինարար լավ կատարված է 

3 7թ  1շ  10բն 093651365 <<Ազգե Գրուպ>>գործարա լավ կատարված է 

4 7թ  19շ  21 077145190 Շինարար լավ կատարված է 

5 4թ 8շ13բն 093029088 Ա/Ձ դարբին լավ կատարված է 

6 7թ  5շ  25բն 098802542 Չի աշխատում բավ կատարված է 

7 7թ  4շ  32բն 077301527 <<ԱՍկե Գրուպ>>աշխ. լավ կատարված է 

8 7թ  16շ  29բն 093881789 <<Մաքուր երկաթ>>աշխ լավ կատարված է 

9 7թ 10շ  8բն 077904592 <<Ասկե Գրուպ>>ընկ լավ կատարված է 

10 3թ  19շ  26բն 077886565 Չի աշխատում բավ կատարված է 

11 5թ  15շ  27բն 077123313 Փաստաբան լավ  

12 6թ 27շ  28բն 077633466 <<ՊրոՋիմ>>ՍՊԸ,տնօրեն լավ կատարված է  

13 10թ  3փողոց  30տուն 077846108 Ա/Ձ Վարսավիր լավ կատարված է 

14 7թ  2շ  16բն 094650203 <<Ռուսսա Դալ>>աշխ լավ կատարված է 

15 3թ  18շ  8բն 093250334 Չի աշխատում լավ կատարված է 

16 5թ  15շ  3բն 077862524 3-րդ դպրոց ուսուցչուհի լավ կատարված է 

17 5թ  15շ  3բն 077862524 3-րդ դպրոց ուսուցչուհի լավ կատարված է 

18 3թ  14շ  20բն 098820516 Չի աշխատում լավ կատարված է 

19 5թ  8շ  9բն 093761992 Չի աշխատում լավ կատարված է 

20 7թ  1շ  4բն 094339035 Շինարար լավ կատարված է 

21 6թ  8շ  26բն 077060902 Շինարար լավ կատարված է 

22 3թ  40շ  19բն 098047564 Չի աշխատում բավ կատարված է 

23 7թ  13շ  30բն 094803009 <<Սիստրոտեխ>>ՍՊԸ լավ կատարված է 

24 2թ  13շ  33բն 077183582 Պայմանագրային զինծ. լավ կատարված է 

25 6թ  25շ  14բն 098771706 Վարսահարդար լավ կատարված է 

26 3թ  3շ  15բն 0940171 Easy pay աշխատակից լավ կատարված է 

27 5թ 11շ  42բն 077147007 <<Իզի-Փեյ>> մասնագետ լավ կատարված է 

28 5թ  11շ  47բն 077882847 <<Արծիվ>>դարբնոց,Երևան լավ կատարված է  

29 5թ  12շ  40բն 093098032 MLMININGընկերություն լավ կատարված է 

30 7թ  5շ  8բն 077792239 Շինարար լավ կատարված է 

31 5թ  16շ  2բն 098447375 Չի աշխատում բավ կատարված է 

32 7թ  6շ  22բն 094048046 ՉՄՍԿ նկարչուհի լավ կատարված է 

33 3թ  4շ  24բն 093116241 Շինարար լավ կատարված է 

34 3թ  9շ  35բն 098256103 Չի աշխատում բավ կատարված է 

      

      



 

ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (դասարանի ընդհանուր բնութագիրը2021-2022 ուսումնական տարվա 

ընթացքում 1-ին <<Բ>>դասսարանում սովորելու է թվով 36 աշակերտ:Աշակերտների մեծ մասը իրար 

ճանաչում են մանկապարտեզից:Աշակերտները բավականին հետաքրքրասեր 

են,խելացի,ակտիվ:Երեխաները շատ ուշադիր են իրար նկատմամբ: Առաջին ծնողական ժողովի 

ընթացքում ձևավոևվել է ծնողխորհրդի կազմը: 

2.ՈՒսումնադաստիարակչական նախատեսվող աշխատանքները ուստարվա ընթացքում_2021-

2022ուսումնական տարվա ընթացքում երեխաները կմասնակցեն դպրոցական և արտադպրոցական 

միջոցառումների,կայցելենք քաղաքային գրադարան,կկազմակերպենք ուսուցողական 

էքսկուրսիաներ,երեխաները կմասնակցեն նաև համադպրոցական միջոցառումներին  

2. ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

3.1 Հոգևոր դաստիարակություն__ 2021-2022ուսումնական տարվա ընթացքում  երեխաները հոգևոր 

դաստիարակություն կստանան  մայրենիի դասաժամերի ընթացքում :Նրանց մեջ կձևավորվեն 

հոգևոր արժեքներ`հավատի,քրիստոնեության,ազգային մշակույթի,եկեղեցու,հոգևոր հայրերի մասին 

3.2 Գեղագիտական դաստիարակություն_ Գեղեցիկը տեսնելու,գնահատելու կարողությունները 

կձևավորվեն  կերպարվեստի,տեխնոլոգիայի,մայրեիի,երաժշտության դասաժամերի 

ընթացքում:Երեխաները ինքնուրույն կստեղծագործեն և իրենց աշխատանքները կներկայացնեն 

իրենց պատկերացմամբ 

3.3 Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն__ Հատկապես այս օրերին ,երբ հայ ազգը կյանքի և 

մահու պայքար է  մղում,պետք է բարձրացնենք հայրենասիրական ոգին,հավատքը: 

3.4 ֆիզիկական դաստիարակություն_ Ֆիզիկական դաստիրակություն կստանան հատկապես 

ֆիզկուլտուրայի դասին:Բոլոր երեխաները մեծ ոգևորությամբ և մասնակցությամ են անցկացնում 

դասերը:Շատ են սիրում խաղալ շարժախաղեր և անցկացնել մրցույթներ  

3.5 Աշխատանքային դաստիարակություն___ Շատ կարևոր է երեխաների մեջ ձևավորել սեր դեպի 

աշխատանքը,աշխատավոր մարդը:Հարկավոր է երեխաներին ընդգրկել հանրօգուտ 

աշխատանքներում և յուրովի ճանաչել :Իսկ աշխատասերներին անպայման խրախուսել  

3.6 Բնապահպանական դաստիարակություն__ հաճախ պետք է անդրադառնանք հայրենի բնության 

պահպանմանն ու արարելուն:Վառ օրինակներով պետք է երեխաներին վստահեցնենք,որ իրենք են 

բնության պահապանները                                                                                                                                    

3.7 Դպրոց ընտանիք կապը_ Պետք է սերտ համագործակցել ծնողների հետ և ամուր պահել ծնող-

ուսուցիչ-աշակերտ կապը:Ցանկացած առաջացաց խնդիր պետք է լուծել  խորհրդակցելով ծնողների 

հետ: 



ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ուսումնական 

շաբաթներ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

կատարողներ 

1 ա.  դասասենյակի մաքրում և ձևավորում 01-03.09.2021 դասվար 

 բ. դասագրքերի բաշխում  գրադարանավարուհի,դ

ասվար 

 գ. <<Քովիդ-19>>համավարակի պայմաններում 

ուսուցում իրականացնելու  մասին: 

 դասվար 

 դ,սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

ապահովում 

 բուժքույր 

 ա.կարգապահական հարցերի քննարկում 06-10.09.21 դասվար 

 բ. աշակերտների տվյալների հստակեցում  դասվար 

 գ. ծնողական ժողով

 

 դասվար-ծնողներ 

 դ.դասվարի ժամ<<Բարև՛, սիրելի դպրոց>>  բուժքույր,դասվար 

2 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 13-17.09.21 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը 

մեր օրերում>> 

 դասվար 

 գ.զրույց հայրենասիրության մասին   

3 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 22-25.09.21 դասվար 

 բ.աշխատանք ծնողխորհրդի նախագահի հետ  դասվար 

 գ. մասնակցել`ՀՀանկախությյան 30ամյակին 

նվիրված միջոցառումներին,թեմատիկ 

կավճանկարին 

 ծնողներ 

 դ.դասվարի ժամ<<Գիրքը մեր լավագույն 

բարեկամն է>> 

 դասսվար 

4 ա.սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

ստուգում 

27.09.21-

01.10.21 

բուժքույր,տնօրեն 

 բ.դասվարի ժամ<<Սիրենք և պահպանենք մեր 

հայրենիքը>> 

 դասվար 

 գ.դասասենյակի ախտահանում  հավաքարար 

5 ա.սանիտարահիգիենիկ վիճակի ապահովում 04-08.10.21 դասվար 

 բ.դասվարի ժամ ՈՒսուցչի օրը 

դպրոցում`բացիկների պատրաստում 

 դասվար 

 գ.ծնողական ժողով  դասվար,ծնողներ 

6 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 11-15.10.21 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Ի՞նչ եմ ուզում դառնալ>>  դասվար 

 գ.աշնանային արձակուրդների 

նախապատրաստում 

 դասվար 



 դ,կարգապահական հարցերի քննարկում  դասվար,աշակերտներ 

 ե.դասասենյակի ախտահանում  հավաքարար 

7 ա.սանիտարական պայմանների ապահովում 08.11.21- 

12.11.21 

բուժքույր 

 բ. դասվարի ժամ 

<<Խաղ և աշխատանք>> 

 դասվար 

 գ .Բաց դաս` Ա տառի ուսուցում  դասվար 

8 ա.սանիտարական պայմանների ապահովում 15.11.21- 

19.11,21 

բուժքույր 

 բ. դասվարի ժամ

 

 դասվար 

 գ.ծնողական ժողով  աշակերտներ 

9 ա.սանիտարական պայմանների ապահովում 22.11.21- 

26.11.21 

բուժքույր 

 բ. դասվարի ժամ. <<Աշնանային նկարների 

ցուցադրում>> 

 դասվար 

 գ.համագործակցություն դասավանդող 

ուսուցիչների հետ 

 դասվար,ուսուցիչներ 

10 ա.սանիտարական պայմանների ապահովում 29.11.21- 

03.12.21 

դասվար 

 բ. դասվարի ժամ<<Երբ եմ ես ուրախանում>>  դասվար 

 գ.այց դպրոցական գրադարան  դասվար 

11 ա.սանիտարահիգիենիկ վիճակի ստուգում 06.12.21- 

10.12.21 

բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Բարեկիրթ վարքագիծ>>  դասվար 

 գ/Զրույց<<Բանակի օրը>>թեմայով  դասվար 

 դ/ ծնողական ժողով  դասվար 

12 ա. սանիտարական վիճակի ստուգում 13.12.21- 

17.12.21 

բուժքույր 

  բ. դասվարի ժամ<<Ես սիրում եմ իմ 

ծնողներին>> 

 դասվար 

 գ. կարգապահական հարցերի քննարկում   

13 ա. սանիտարական վիճակի ստուգումգ 

գ. դասվարի ժամ<<Ամանորի հեքիաթ>> 

դ.հանդիպում ծ/խ անդամների հետ 

ե.տոնական բացիկների պատրաստում 

զ.Ամանորյա տոնական ցերեկույթի դիտում/3-

րդ դաս/ 

է.դասասենյակի ձևավոևում 

թ. Ծնողական ժողով 

20.12.21-

24.12.21 

 

 

բուժքույր 

 

դասվար 



 

     2-րդ կիսամյակ 

 

  

Ուսումնական 

շաբաթներ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

կատարողներ 

14 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 24.01-28.01 բուժքույր 

 

 բ.դասվարի ժամ<<Հայրենիքի սերը կյանքից 

առավել>> 

 դասվար 

 գ.զրույց հայրենասիրության մասին   

 դ/անվտանգ երթևեկության կանոնների 

հիշեցում։ 

  

15 ա.սանիտարական կանոնների պահպանու 31.01-04.02 բուժքույր 

 

 բ.դասվարի ժամ<<Ես զինվորն եմ իմ երկրի>>  դասվար 

 գ.դասագրքերի վերանորոգում  դասվար 

16 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 07-11.02.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ <<Միասնությունը ուժ է>>  դասվար 

 գ.հարստացնել դասարանական անկյունը   

17 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 14-18.02.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ <<Հոգ տանենք ձմեռող 

թռչուններին>> 

 դասվար 

 գ.զրույց նվիրված աշխատանքին,արհեստներին   

18 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 21-25.02.22  

 բ.դասվարի ժամ<<Գնահատիր ժամանակը>>  դասվար 

 գ.Քաղաքացիական պաշտպանության օր   

19 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 28.02-04.03 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Թռչունների վերադարձը>>  դասվար 

 գ.այցելություն թանգարաններ   

20 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 07-11.03.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Փոքրիկ ընթերցասերը>>  դասվար 

 գ. երգչախմբի համերգ<<Մայրիկ,այսօր քո տոնն 

է>> 

 

  

 

 



Ուսումնական 

շաբաթներ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

կատարողներ 

21 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 14-18.03.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<ՈՒ հնչում է արքայական մեր 

լեզուն>> 

 դասվար 

 գ.Թումանյանական ընթերցումներ   

22 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 04-08.04.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<< Գարունն ասաց` ես եկա...>>  դասվար 

 գ.տոնական բացիկների պատրաստում   

23 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 11-15.04.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<< Բաժանի՛ր ժպիտ ամենքին>>  դասվար 

 գ.Մենք տոնում ենք Քրիստոնեական 

տոները.<<Սուրբ Հարության տոնը մեր 

դպրոցում>>: 

  

24 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 18-22.04.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Ինչպես վարվել աղբի հետ…>>  դասվար 

 գ.աշխատանքային տետրերի ստոգում։   

25 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 25-29.04.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Նրանք մեզ համար,մենք 

էլ`ուրիշների>> 

 դասվար 

 գ.մերձդպրոցական տարածքի մաքրում   

26 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 02-06.05.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Խաղ և աշխատանք>>  դասվար 

 գ.այցելություն քաղաքային պանթեոն   

27 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 09-13.05.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<<Իմ երազանքները>>  դասվար 

 գ.դիտել համադպրոցական  միջոցառումները   

28 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 16-20.05.22 բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<< Ինչպե՞ս եմ անցկացնելու 

ամառային արձակուրդները > 

 դասվար 

 գ.համագործակցություն դասավանդող 

ուսուցիչների հետ 

  

29 ա.սանիտարական կանոնների պահպանում 23.05-27.05. բուժքույր 

 բ.դասվարի ժամ<< Ես արդեն մեծ եմ..>>  դասվար 

 գ. դասասենյակի հիմնավոր մաքրում  մաքրուհի,դասվար 

 դ.կազմակերպել  ուսուցողական էքսկուրսիա 28․ 05․ 2022 Ծնողներ,Ծ/Խ 



         30 ա. Կատարել տարեկան հաշվետվություն 30․05-03․06 դասվար 

 բ.աշակերտներին փոխադրել 2-րդ դասարան  դասվար 

 գ Ծնողական ժողով 02.06.2022 դասվար 

 դ.հավաքել դասագրքերը 01.06.2022 գրադարանավար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 



                                                                 ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ 

Անվա- 

նումը 

Մայրենի Մաթեմ
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1 +  + +  + +   +                  

2 +  + +  + +   +                  

3 +  + +  + +   +                  

4 +  + +  + +   +                  

5 +  + +  + +   +                  

6 +  + +  + +   +                  

7 +  + +  + +   +                  

8 +  + +  + +   +                  

9 +  + +  + +   +                  

10 +  + +  + +   +                  

11 +  + +  + +   +                  

12 +  + +  + +   +                  

13 +  + +  + +   +                  

14 +  + +  + +   +                  

15 +  + +  + +   +                  

16 +  + +  + +   +                  

17 +  + +  + +   +                  

18 +  + +  + +   +                  

19 +  + +  + +   +                  

20 +  + +  + +   +                  

21 +  + +  + +   +                  

 

22 +  + +  + +   +                  

23 +  + +  + +   +                  

24 +  + +  + +   +                  

25 +  + +  + +   +                  

26 +  + +  + +   +                  

27 +  + +  + +   +                  

28 +  + +  + +   +                  

29 +  + +  + +   +                  



30 +  + +  + +   +                  

31 +  + +  + +   +                  

32 +  + +  + +   +                  

33 +  + +  + +   +                  

34 +  + +  + +   +                  

 

 

ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ 

 
Անցկացման 

ժամկետը 

Միջոցառման անվանումը Անցկացման  

տեղը 

01.09.2021 Գիտելիքի օր: Դպրոցի 55-ամյակին նվիրված համադպրոցական 

միջոցառում 
դպրոց 

22.09.21 Մասնակցել`ՀՀանկախությյան 30ամյակին նվիրված 

միջոցառումներին,թեմատիկ կավճանկարին 

դպրոց 

11.10.21 Բաց դաս <<Մայրենի>>առարկայից/Աա հնչյուն-տառերի 

ուսուցում 
դպրոց 

22․ 09․ 21 Դիտել <<Իմ հերոսը դու ես>> խորագրով     

միջոցառմանը`նվիրված 44օրյա պատերազմի զոհերի 

հիշատակին,2-րդ <<Բ>>դասարանի մասնակցությամբ 

դպրոց 

15,10․21 Մասնակցել դպրոցի ուսոմնական տարհանում-վարժանքին դպրոց 
24․12․2021թ <<Ամանորի հեքիաթ>>խորագրով  միջոցառման դիտում,3-րդ 

<<Բ>>դասարանի մասնակցությամբ 
դպրոց 

27.01.2022թ Մասնակցել հայոց բանակի կազմավորման 30ամյակին նվիրված 

համադպրոցական միջոցառումներին: 
 դպրոց  

24.02.2022թ Թումանյանական ընթերցումներ գրադարանում քաղաքային 

գրադարան 
06.05.2022թ <<Ես արդեն տառաճանաչ եմ․․․>>ավարտական հանդես դպրոց 
28.05.2022թ Ուսուցողական  էքսկուրսիա Օշական 

   
   
   
   
   
   
   
   

                    

 

                   

 

 



                      ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ, 

 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԽՄԲԱԿՆԵՐԻՆ 

հ
ա

մ
ա

ր
  

Նախասիրական-առարկայական 

խմբակ 

Գեղարվեստական 

Երաժշտական  

խմբակներ 

 

Մարզական 

խմբակներ 

 

Այլ 

խմբակներ 

1     

2   լող,ըմբշամարտ  

3  պար   

4  պար   

5     

6     

7     

8  պար  անգլերեն 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15    անգլերեն 

16  պար   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28    անգլերեն 

29     

30    <<ԱԲԱԿ-

մենթալթվաբանություն>> 

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

 

 



ԴԱՍՂԵԿԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ 

 
Անցկացման 

օրը 

Դասղեկի անցկացման միջոցառման (դասախոսություն, զրույցներ, դիտողական 

արշավներ, էքսկուրսիաներ և այլն) բովանդակությանը 

ծանոթություն 

03. 09.21 <<Բարև՛, սիրելի դպրոց>> Կատարված է 

10. 09.21 <<ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը մեր օրերում>> Կատարված է 

17․09.21 <<Գիրքը մեր լավագույն բարեկամն է>> Կատարված է 

24․09.21 <<Սիրենք և պահպանենք մեր հայրենիքը>> Կատարված է 

01․10․2021 <<Ի՞նչ եմ ուզում դառնալ>> Կատարված է 

08․10․2021 <<Ես շատ եմ սիրում...>> Կատարված է 

15․10․2021 <<Խաղ և աշխատանք>> Կատարված է 

12․11․2021 Կատարված է 

19․11․2021 <<Աշնանային նկարների ցուցադրում>> Կատարված է 

26․11․2021 <<Երբ եմ ես ուրախանում>> Կատարված է 

03․12․2021 <<Բարեկիրթ վարքագիծ>> Կատարված է 

10․12․2021 <<Ես սիրում եմ իմ ծնողներին>> Կատարված է 

17․12․2021 <<Ամանորի հեքիաթ>> Կատարված է 

24․12․2021 << Հայրենիքի սերը կյանքից առավել>> Կատարված է 

14․01․2022 << Միասնությունը ուժ է>> Կատարված է 

21․01․2022 << Ես զինվորն եմ իմ երկրի>> Կատարված է 

04․02․2022 <<Հոգ տանենք ձմեռող թռչուններին>> Կատարված է 

11․02․2022 <<Գնահատիր ժամանակը >> Կատարված է 

18․02․2022 <<Թռչունների վերադարձը>> Կատարված է 

25․02․2022 <<Փոքրիկ ընթերցասեր>> Կատարված է 

04․03․2022 <<ՈՒ հնչում է արքայական մեր լեզուն>> Կատարված է 

11․03․2022 << Գարունն ասաց` ես եկա...>> Կատարված է 

18․03․2022 << Բաժանի՛ր ժպիտ ամենքին>> Կատարված է 

15․ 04․ 2022 <<Ինչպես վարվել աղբի հետ…>> Կատարված է 

22․ 04,2022 <<Նրանք մեզ համար,մենք էլ`ուրիշների>> Կատարված է 

29․ 04․ 2022 <<Խաղ և աշխատանք>> Կատարված է 

06․ 05․ 2022 <<Իմ երազանքները>> Կատարված է 

13․ 05․ 2022 << Ինչպե՞ս եմ անցկացնելու ամառային արձակուրդները > Կատարված է 

20․ 05․ 2022 << Ես արդեն մեծ եմ..>> Կատարված է 

27․05․2022 << Ինչպե՞ս եմ անցկացնելու ամառային արձակուրդները  Կատարված է 

03․06․2022 << Ես արդեն մեծ եմ..>> Կատարված է 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

ԴԱՍՂԵԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԴԺՎԱՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ, ԾՆՈՂԱԶՈՒՐԿ , ԿԱՊԿՈՒ,ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ,ԼՈԳՈՊԵՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ  

 

 
Անցկացված 

աշխատանքների 

ժամկետները 

Աշակերտների 

ազգանուն, 

անուն 

Դաստիարակչական աշխատանքների 

մեթոդների, մանկավարժական հնարքների 

համառոտ բովանդակությունը 

Կատարած 

դաստիարակչական 

աշխատանքների արդյունքը 

Լրացուցիչ 

տեղեկություններ 

10.09.2021 Բաբայան 

Հայկ 

քննարկվեց դասարանից 

դասարան տեղափոխման 

հարցը: 

Տեղափոխությունը 

չկատարվեց`երեխայի 

չցանկանալու և 

չհարմարվելու 

պատճառով: 

Կատարված 
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                                                  ԴԱՍՂԵԿԻ ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐ 
Դասալսման  

օրը 

Առարկան 

և դասավանդող 

ուսուցիչը 

 

Դասի թեման 

 

Դասալսման նպատակը 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



                                                               ԾՆՈՂԱԿԱՆ   ԺՈՂՈՎՆԵՐ 

 
Ժողովի օրը  Քննարկվող հարցեր Ժողովի համառոտ բովանդակությունը ծանոթություն 

    

09.09.2021 <<Քովիդ -19>>համավարակի 

պայմաններում ուսուցում 

իրականացնելու մասին 

Ծնողներին տեղեկացվեց 

համավարակի պայմաններում 

դասապրոցես իրականացնալու 

հետ կապված խնդիրներն ու 

պահանջները 

կատարված է 

 Սանիտարահիգիենիկ վիճակ Խիստ պահպանել 

սանիտարական նորմերը 

կատարված է 

 Ծնողխորհրդի ընտրություն Ծնողների համաձայնությամբ 

ձևավորվեց ծնողխորհրդի կազմը: 

կատարված է 

 Կարգապահական հարցեր Զրույց անցկացվեց դպրոցի 

ներքին կարգապահական 

կանոնների շուրջ 

կատարված է 

 Այլ հարցեր Քննարկվեցին այլ հարցեր կատարված է 

19․10․2021 Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 

ամիսների 

ուսումնադաստիարակչական 

հարցերի քննարկում 

Մանրամասն քննարկվեց 

սեպտեմբեր –հոկտեմբեր 

ամիսների ընթացքում 

ցուցաբերած ձեռքբերումներն ու  

թերացումները։ 

Կատարված է 

 Սովորողների 

սանիտարահիգիենիկ վիճակի 

մասին 

Խոսվեց աշակերտների 

սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի,համավարակի 

պայմաններում դասապրոցես 

իրականացնելու,դիմակների 

առկայության,սանիտարական 

նորմերի պահպանման մասին։  

Կատարված է 

 Զեկույց․ <<6 տարեկանի 

զարգացման 

առանձնահատկությունները>> 

Զեկույցի շուրջ հնչեցին 

կարծիքներ,առաջարկներ,բուռն 

քննարկումներ։ 

Կատարված է 

 Աշնանային արձակուրդի 

մասին 

Ծնողները տեղեկացան 

աշնանային արձակուրդի 

տևողության մասին 

Կատարված է 

24․12․2021թ Առաջին կիսամյակի 

ընթացքում ձեռք բերած 

ձեռքբերումների և 

թերացումների մասին 

Ներկայացվեց յուրաքանչյուր 

աշակերտի 

ձեռքբերումները,տրվեց 

խորհուրդներ,առաջարկներ և 

հանձնարարականներ։ 

Կատարված է 

 Սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի մասին 

Խոսվեց երեխաների 

սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի,համավարակի 

պայմաններում դասապրոցես 

իրականացնելու,դիմակների 

առկայության,սանիտարական 

նորմերի պահպանման մասին 

Կատարված է 

 Տեղեկություն  տրվեց 

ձմեռային արձակուրդի 

տևողության մասին։ 

27․12․2021թ-ից մինչև 23․01․2022թ։ Կատարված է 



15․03․2022թ Փետրվար- մարտ ամիսների 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների քննարկում 

Ներկայացվեց յուրաքանչյուր 

աշակերտի առաջընթացը 

Կատարված է 

 Տեղեկություն հաղորդել 

բացակայությունների 

վերաբերյալ 

Տեղեկություններ հայտնել 120 և 

ավել բացակայությունների 

վերաբերյալ 

Կատարված է 

 Սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի մասին 

Խոսվեց աշակերտների 

սանիտարահիգիենիկ վիճակի 

մասին 

Կատարված է 

 Քննարկվեցին 

կարգապահական հարցեր 

Քննարկվեց տղաների 

կարգապահության հետ կապված 

մի շարք հարցեր 

Կատարված է 

 Զեկույց<<Ինչպե՞ս երեխայի 

մեջ սերմանել ազնվություն>> 

Զեկույցի շուրջ եղան կարծիքներ 

և առաջարկներ 

Կատարված է 

 Տեղեկություն հաղորդել 

գարնանային արձակուրդի 

տևողության մասին 

Հանձնարարվեց արձակուրդի 

ընթացքում կատարվող 

աշխատանքներ 

Կատարված է 

02․06․2022 Ապրիլ-մայիս ամիսների 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների քննարկում 

Մանրամասն ներկայացվեց 

յուրաքանչյուր աշակերտի 

ձեռքբերումներն ու 

թերացումները,կատարվեց 

ուղղորդումներ թերացումների 

շուրջ 

Կատարված է 

 Սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի,կարգապահական 

հարցերի քննարկում 

Խոսվեց դպրոցի ներքին 

կարգապահական 

հարցերի/հագուստ,փոխնորդ 

կոշիկներ,սանրվածք/շուրջ 

Կատարված է 

 Ամառային արձակուրդների 

ընթացքում 

առաջադրանքների 

հանձնարարում 

Հանձնարարվեց 

առաջադրանքներ ամառային 

արձակուրդների ընթացքում 

կատարելու համար 

Կատարված է 

 

                                                

 

                                                      

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 
Անցկացման  

օրը 

Քննարկվող հարցեր Ժողովի համառոտ բովանդակությունը ծանոթություն 

10.09.2021թ <<Մայրենի 

առարկայից>> 

աշխատանքային 

տետրերի ձեռքբերման 

հարցը։ 

 

Ծնողների մեծ ցանկությամբ և 

համաձայնությամբ ձեռք բերել 

աշխատանքային տետրեր,որոնք 

բաղկացած են 4 մասից: 

Կատարված է 

26․10․2021թ Զրույց անկացվեց 

աշնանային 

արձակուրդների 

տևողության մասին։ 

Ծնողները տեղեկացան աշնանային 

արձակուրդների 

տևողության,<<Քովիդ19>>համավաևակի 

պատճառով  արձակուրդի երկարացման 

և արձակուրդի ընթացքում կատարվելիք 

աշխատանքների մասին։ 

Կատարված է 

23․12․2021թ Քաղաքապետարանի 

կողմից Ամանորյա 

նվերներ ստանալու 

մասին։ 

Ապահովել աշակերտների 

ներկայությունը։ 

Կատարված է 

21․02․2022թ Քաղաքային գրադարան 

այցելելու նպատակով 

քննարկել 

կազմակերպչական 

հարցեր 

Ծնողկոմիտեի և ծնողների 

աջակցությամբ կազմակերպել 

այցելություն 

Կատարված է 

18․05․2022թ Զրույց ուսուցողական 

էքսկուրսիա 

կազմակերպելու 

վերաբերյալ 

Օշական այցելելու նպատակով 

կազմակերպչական հարցերի 

քննարկում 

Կատարված է 

    

    

    

    

    

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏ 

Ծնողկոմիտեի կազմը 

Նախագահ՝ Բաբայան Նունե 

անդամներ՝Մնացականյան 

                        Արմինե

անդամներ՝Գրիգորյան 

                        Գայանե

անդամներ՝Հովսեփյան 

                         Տոմա

անդամներ՝Մինասյան 

                     Սրբուհ

 



 

 

                                                         

                                     

                                                       ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏ 

 
Անցկացման օրը Քննարկվող հարցեր Ծնողկոմիտեի նիստի համառոտ 

բովանդակություն 

ծանոթություն 

09.09.21 Ձեռք բերել աշխատանքային 

տետրեր 

Ծնողների համաձայնությամբ գնել 

աշխատանքային տետրերը 

Կատարված է 

21․02․2022թ Քաղաքային գրադարան 

այցելելու նպատակով 

քննարկել կազմակերպչական 

հարցեր 

Ծնողկոմիտեի  աջակցությամբ 

կազմակերպել այցելություն  

Կատարված է 

25․05․022թ  Դեպի Օշական  էքսկուրսիա 

կազմակերպելու հետ 

կապված   հարցերի 

քննարկում  և 

արձանագրության կազմում։ 

Կազմեել  արձանագրություն և 

ներկայացնել տնօրենությանը 

Կատարված է 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                      

 

 

 

 



 

                                             ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՎԱՐՏԻՆ 
(ուստարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների համառոտ ամփոփում և վերլուծություն) 

 

2021-2022ուսումնական տարվա սկզբում  1-ին <<Բ>>դասարանում սովորում էր 36 

աշակերտ,իսկ տարվա վերջում՝34։Դասարանում իշխում է համերաշխությունն ու 

հանդուրժողականությունը։Ոսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպել ենք    

ուսուցողական,սիրողական և ժամանցային էքսկուրսիաներ։Աշակերտները մեծ  

      սիրով մասնակցում են նաև, նախասիրական,գեղագիտական սպորտային, 

     երաժշտական  խմբակների։Դասարանում սովորող բոլոր աշակերտները  

     տառաճանաչ են։Դասարանում ունենք աշակերտներ,ովքեր առանց դժվարան 

      կարդում են հեքիաթներ և այլ ստեղծագործություններ։ 

    Դասարանում չունենք հետ մնացողներ,բոլորը փոխադրվել  են 2-րդ դասարան։ 

    Տարվա վերջում կազմակերպվել է <<Մենք արդեն տառաճանաչ ենք >>ավարտական 

     հանդեսը  և էքսկուրսիա դեպի Օշական։ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասվար՝                                  Ա․Երիցյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ամիս, 

ամսաթիվ 

Կատարված աշխատանքների բնութագիրը (խրախուսանքներ, դիտողություններ)  

և նշումների բովանդակությունը 

Նշումները 

կատարեց 

02․09․2021թ Թղթապանակը և դասղեկի ուսումնադաստիարակչական  

աշխատանքների ծրագիրը ստուգված է։  

Լ․Ասկիջյան 

   

01․10․2021թ Սեպտեմբեր ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

ծրագրով նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  

ստուգված է։։ 

Լ․Ասկիջյան 

01․11․2021․ Թղթապանակը և հոկտեմբեր  ամսվա   ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների  

կատարողականը  ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

29․12․2021թ Թղթապանակը   և նոյեմբեր , դեկտեմբեր  ամիսների 

  ուումնադաստիարակչական աշխատանքների ծրագրով  

նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

21․03․2022թ Թղթապանակը   և հուվար –փետրվար –մարտ ամիսների 

  ուումնադաստիարակչական աշխատանքների ծրագրով  

նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

06․06․2022թ Թղթապանակը   և ապրիլ մայիս,հունիս ամիսների    

  ուումնադաստիարակչական աշխատանքների ծրագրով 

 նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (կրճատումով) 
 Հոդված 11. Կրթության բովանդակությանը ներկայացվող 

ընդհանուր պահանջները 

1. Կրթության բովանդակությունը հասարակության հոգևոր, 

տնտեսական և սոցիալական առաջընթացի հիմնական գործոններից 

մեկն է և նպատակաուղղված է երիտասարդ սերնդի 

դաստիարակմանը, պատշաճ վարքի և վարվելակերպի ձևավորմանը, 

անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, նրանց ինքնորոշման 

և ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, 

քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և զարգացմանը, 

իրավական պետության ստեղծմանն ու կատարելագործմանը: 

 

Կրթության բովանդակությունն ապահովում է` 

1) սովորողների աշխարհաճանաչման ձևավորումը գիտելիքների 

և կրթական ծրագրերի ժամանակակից մակարդակին (աստիճանին) 

համապատասխան. 

2) սովորողների կողմից ազգային և համամարդկային 

մշակութային արժեքների յուրացումը. 

3) հասարակության կատարելագործումը և ազգի զարգացման 

նոր մակարդակ ապահովող ժամանակակից անհատի ու քաղաքացու 

ձևավորումը. 

4) հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի 

վերարտադրությունն ու զարգացումը: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (կրճատումով) 
ՀՈԴՎԱԾ 4. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2. Հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության 

հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը 

համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, 

պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված և 

մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող անձի ձևավորումն է: 

4. Հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

5. Միջնակարգ կրթություն պետական ուսումնական 

հաստատություններում անվճար է: 

6. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է 12-ամյա 

միջնակարգ կրթություն: 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

1.Հանրակրթությունը ննպատակաուղված է սովորողի մտավոր, 

հոգևոր, ֆիզիկական ու սոցիալական զարգացմանը, նրա անձի որպես 

ապագա քաղաքացու ձևավորմանը, ինքնուրույն կյանքի, 

մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտական կրթության 

նախապատրաստմանը: 

2. Հանրակրթության բնագավառում պետությունը երաշխավորում է 

հետևյալ սկզբունքների ապահովումը. 

1) հանրակրթական մարդասիրական բնույթը, ազգային և 

համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, 

անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, 

քաղաքացիական գիտակցության կարևորումը անհատի և նրա 

իրավունքների ու ազատությունների նկատմամբ հարգանքը, 

արժանապատվությունը, հայրենասիրությունը, աշխատասիրությունը, 

պատասխանատվությունը, հանդուրժողականությունը, 

բնապահպանական աշխարհայացքի ձևավորումը. 

3) հանրակրթության բնագավառում ժողովրդավարական 

կառավարման սկզբունքների ապահովումը. 

 

 

4) ուսումնական հաստատություններում ստեղծագործական 

աշխատանքի խթանումը, սովորողների վերլուծական, քննադատական 

մտածողության, գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերման և կիրառման, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, օգտագործման 

ունակությունների զարգացման առաջնայնությունը: 

ՀՈԴՎԱԾ 20. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն 

հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք 

սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության 

կանոնադրությամբ: 

2. Սովորողն իրավունք ունի՝ 

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին 

համապատասխան կրթություն. 

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական 

հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական 

հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի 

ծառայություններ. 

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության 

ուսումնանյութական բազայից. 

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական 

միջոցառումների. 

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական 

ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ 

աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ 

անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ 

ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը. 

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը. 

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած 

տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի. 

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (կրճատումով) 
ՀՈԴՎԱԾ 10. Երեխայի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության 

իրավունքը 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի մտքի, խղճի և դավանանքի ազատության 

իրավունք: 

Երեխայի հայացքները, համոզմունքները և կարծիքը ենթակա են նրա 

տարիքին և հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրության: 

Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ազատորեն արտահայտելու իր 

կարծիքը, որոնելու, ստանալու և հաղորդելու գաղափարներ ու 

տեղեկատվություն հաղորդակցության ցանկացած միջոցով: Երեխայի 

տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը կարող է սահմանափակվել 

օրենքով: 

Դավանանքի ազատության և համոզմունքների արտահայտման իրավունքը 

կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է 

պետական կամ հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, 

երեխայի առողջության, բարոյական նկարագրի կամ այլ անձանց 

հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար: 

Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնության մինչև 16 տարեկան երեխայի մասնակցությունը 

կրոնական կազմակերպություններին: 

ՀՈԴՎԱԾ 11. Երեխայի կրթության իրավունքը 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթություն ստանալու և ուսումնական 

հաստատություն ընտրելու իրավունք: 

Պետական համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ 

պայմաններ երեխայի անհատականության դրսևորման, տաղանդի, 

մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների զարգացման համար` հիմնելով 

հանրակրթական, մասնագիտական դպրոցներ, մարզական, տեխնիկական 

և մշակութային ստեղծագործական մանկական կենտրոններ և 

այլն:Պետական համապատասխան մարմինները մշակում և 

իրականացնում են տաղանդավոր երեխաների հայտնաբերման, նրանց 

դաստիարակության և կրթության կազմակերպման համապատասխան 

ծրագրեր: 

Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական 

հաստատություններում անվճար է: 

ՀՈԴՎԱԾ 20. (կրճատումով) Երեխայի հանգստի իրավունքը 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի և ժամանցի, իր տարիքին 

համապատասխան խաղերին և միջոցառումներին ազատորեն 

մասնակցելու իրավունք: 

ՀՈԴՎԱԾ 22. Երեխայի պատվի և արժանապատվության պաշտպանության 

իրավունքը 

Յուրաքանչյուր երեխա ունի պատվի և արժանապատվության իրավունք: 

Ոչ մի երեխա անձնական, ընտանեկան կյանքի, գրագրության և 

հեռախոսային խոսակցության գաղտնիության կամ բնակարանի 

անձեռնմխելիության իր իրավունքներն իրականացնելիս չի կարող 

ենթարկվել կամայական, ապօրինի միջամտության կամ իր պատվի և 

արժանապատվության նկատմամբ ոտնձգությունների: 

Ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում երեխայի 

ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացնող անձանց ու երեխայի 

փոխհարաբերություններն իրականացվում են փոխադարձ հարգանքի 

հիման վրա: 

Երեխայի պատվի և արժանապատվության դեմ ոտնձգություն կատարած 

յուրաքանչյուր անձ, ներառյալ ծնողները կամ այլ օրինական 

ներկայացուցիչները, երեխայի դաստիարակությունը և ուսուցումն 

իրականացնող այլ անձինք պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 



ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
1. <<Ուսումնական հաստատության դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր>> մատյանը նախատեսված 

է դասղեկի կողմից դասարանի հետ բազմակողմանի դաստիարակչական աշխատանքների նպատակամղված 

գործունեությունն, աշակերտների ուսումնառության զարգացման հիմնական ուղենիշները 

գիտամանկավարժական տեսանկյունից համակարգելու, նախագծելու համար: 

2. Դասղեկը աշխատանքային տարեկան ծրագիրը կազմելիս նպատակահարմար է հաշվի առնել՝ 

 դաստիարակչական խնդիրների ճշտությունն ու իրատեսությունը, 

 Աշակերտների գործունեության կազմակերպման զուգակցվածությունը ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների նախագծվելիք գործընթացներում, 

 դասավանդող ուսուցիչների, մյուս մանկավարժների ու աշակերտների, մանկավարժների ու ծնողների 

միասնականությունը, 

 ներդասարանական, ներդպրոցական և արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների ներդաշնակ կապը, 

 աշակերտների տարիքային, անհատական առանձնահատկությունները, երեխաների (անհատական և 

ընդհանուր) դաստիարակվածության մակարդակի ու նրանց կյանքի պայմանների իրատևությունը, 

 տարեկան պլան-ծրագրի փոխկապվածությունը և համաձայնեցվածությունը ուսումնական 

հաստատության մյուս ծրագրերի, պլանների հետ: 

Դաստիարակչական աշխատանքների հիմնական խնդիրները պետք է չլինեն ոչ չափից դուրս ընդհանուր, ոչ էլ 

շատ կաղապարված, նեղ, այլ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ անձի ձևավորման ամբողջականությունը և 

դաստիարակության յուրահատկությունները՝ տարիքը, սոցիալական շրջապատը: 

Մատյանը հնարավորություն է տալիս դասղեկին, ըստ ուսումնական շաբաթների համակարգելու 

դաստիարակչական գործընթացը, որը թույլ կտա տեսանելի դաստիարակչական գործընթացը, որը թույլ կտա 

տեսանելի դարձնելու ոչ միայն կատարվելիք աշխատանքները, այլև դրանց իրագործման ճշգրիտ ուղիները: 

Պլան-ծրագրի բաժինների հաջորդականությունը և սերտ շարունակական կապը թույլ կտա տեսնելու 

աշակերտների մտավոր կարողությունների աստիճանական զարգացումը և վարքի դրական դրսևորումները, 

ծնող-դպրոց կապը: 

 Դասղեկի տարեկան ծրագիր-պլանը համարվում է ուսումնական հաստատության համադպրոցական 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ծրագիր-պլանի բաղկացուցիչը: 

 Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր-պլանը կազմվում է ուսումնական տարին սկսելուց առաջ և ըստ 

սահմանված կարգի հաստատվում է տնօրենի կողմից: 

 10-րդ և 11-րդ էջերի, <<ստացավ>> և <<հանձնեց>> սյունակներում համառոտագրել ստացվելիք և 

հանձնված դասագրքերի պիտանելիության գնահատականները գերազանց –Գ, լավ –Լ, բավարար –Բ, 

անմխիթար -Ա 

Ուսումնական տարին ավարտելուց հետո դասղեկը անցած ծրագիր-պլանի վերլուծության հիման վրա 

կազմում է նորը: Պլան-ծրագիրը դասղեկը պահպանում է իր մոտ մինչև տվյալ դասարանի ուսումնառության 

աստիճանի՝ I-IV, V-IX, X-XII, ավարտելը: 
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