
 

 



 

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

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (կրճատումով) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. 

Հանրակրթությանպետականչափորոշիչըսահմանումէհանրակրթակա

նհիմնականծրագրերիբովանդակությանպարտադիրնվազագույնը, 

առավելագույնծավալը, ըստկրթական մակարդակների 

շրջանավարտներիններկայացվողընդհանրական որակական 

պահանջները,սովորողներիգնահատմանհամակարգը: 

V. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

15. Միջնակարգ կրթության 

բովանդակայինբաղադրիչներըորոշակիացվում են ըստ ուսումնական 

բնագավառներիև հանրակրթական դպրոցի աստիճանների՝ հաշվի 

առնելով սովորողների զարգացման ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և 

ազգային առանձնահատկությունները: 

2. Կարողություններ և հմտություններԱյս բաղադրիչով տրված 

կարողությունների և հմտությունների ամբողջությունը սովորողին 

հնարավորություն է ընձեռում գործնականում կիրառել ստացված 

գիտելիքները, հարստացնելճանաչողական գործունեության սեփական 

փորձը, զարգացնել տրամաբանական, հաղորդակցական, 

համագործակցային, ինքնուրույնգործունեության և 

ստեղծագործականունակությունները, նպաստում է նրա 

սոցիալականացմանը: 

Չափորոշիչներում առանձնակի կարևորվում ենճանաչողության 

հետևյալ մեթոդները` վերլուծում, մասնավորում, համադրում, 

վերացարկում, անդրադարձում, մակածում (ինդուկցիա), արտածում 

(դեդուկցիա), ընդհանրացում, կանխատեսում: 

1) Ճանաչողական, տրամաբանական կարողություններև 

հմտություններ ենթաբաղադրիչի նպատակն է` սովորողին 

ծանոթացնել ճանաչողության մեթոդներին և ձևավորել դրանք 

գործնականում կիրառելու կարողություններ ուհմտություններ,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: 

 





Քաղվածք 

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, 
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1 ԱբրահամյանԱնժելիկա      Ոսկան                    01.09.2017թ.N01 6735 2010 08 11 իգ․   

2 Ադամյան         Հովիկ              Արսեն                      01.09.2017թ.N01 6736 2010 10 10 ար․   

3 Ազարյան           Աշոտ              Արմեն                       01.09.2017թ.N01 6737 2011 01 21 ար․   

4 Ալավերդյան   Ֆելիքս        Արևշատ                  01.09.2017թ.N01 6903 2010 01 10 ար․   

5 Ավագյան              Անի                  Ալիկ                          01.09.2017թ.N01 6738 2011 07 03 իգ․   

6 Արմաղանյան Վրեժ               Արտեմ                     01.09.2017թ.N01 6740 2011 11 08 իգ․   

7 Գյուլումյան  Իրինա       Հայկարամ             01.09.2017թ.N01 6745 2011 11 21 իգ․   

8 Գուլեյան         Միլենա          Ռոման                    01.09.2017թ.N01 6746 2011 04 04 իգ․   

9 Եղիազարյան   Աշոտ            Կարեն                    01.09.2017թ.N01 6748 2011 04 05 ար․   

10 Եղիազարյան   Սոֆի           Գևորգ                     01.09.2017թ.N01 6749 2011 01 29 իգ․   

11 Զարգարյան    Մայիս            Արման                    01.09.2017թ.N01 6750 2011 11 20 ար․   

12 Թանանյան     Անի                   Կամո                       01.09.2017թ.N01 6752 2011 06 12 իգ․   

13 Խաչատրյան    Մհեր    Անդրանիկ                              01.09.2017թ.N01 3305 2011 04 18 ար․   

14 Խաչատրյան   Սարգիս      Արտյոմ                   01.09.2017թ.N01 6753 2011 05 06 ար․   

15 Խաչատրյան Տաթևիկ         Արբակ                     01.09.2017թ.N01 6673 2011 12 06 իգ․   

16 Կիրակոսյան         Գրիգոր   Ջիվանի 

 
01․09․2021թN128  7238 2011 19․ 06 ար․   

17 Հայրապետյան Նվարդ          Արամ                      01.09.2017թ.N01 6755 2011 06 15 իգ․   

18 Հարությունյան Արսեն       Վոլոդյա                                 01.09.2017թ.N01 6719 2011 10 08 ար․   

19 Հովհաննիսյան  Ալեն            Կարեն                     01.09.2017թ.N01 6756 2011 09 10 ար․   

20 Հովհաննիսյան   Ալեքս       Էդգար                     01.09.2017թ.N01 6757 2011 02 12 ար․   

21 ՀովհաննիսյանԱնգելինա Բաբկեն                           01.09.2017թ.N01 6758 2011 05 20 իգ․   

22 Ղավալյան  Միլենա          Մարտիկ                  01.09.2017թ.N01 6761 2011 03 30 իգ․   

23 Միրզոյան     Անահիտ           Կարեն                      01.09.2017թ.N01 6763 2011 02 09 իգ․   

24 Միրզոյան    Արսեն               Արտակ                      01.09.2017թ.N01 6909 2011 02 14 ար․   

25 Ներսիսյան Միլենա        Վաչագան               01.09.2017թ.N01 6764 2011 04 26 իգ․   

26 Սեմերջյան    Տաթև             Մինաս                      01.09.2017թ.N01 6766 2011 05 25 իգ․   

27 Սիրունյան    Աննա                Հրանտ                      01.09.2017թ.N01 6767 2011 07 11 իգ․   

28 Սրմաքաշյան  Ավետ             Էդգար                      01.09.2017թ.N01 6732 2011 07 11 ար․   

29 Օրբելյան      Արշակ                Արսեն                        01.09.2017թ.N01 6769 2011 08 29 ար․   

30 Մանուկյան    Լիլիթ              Հայկ 11․10․2021թN125 7342 2011 03 27 իգ    

31 Զաքարյան Միշա              Գոռ  04․02 2022թ  N32 

 

1371 2011 07 14 ար   

32          

33          

34          

35          

36          

 

 



 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

հ
ա

մ
ա

ր
 

 

հասցեն 

 

Հեռախոսի 

համարը 

 

Ծնողի (խնամակալի) 

աշխատանքի վայրը 

կամ զբաղմունքը 

 

Ընտանիքի 

սոցիալական 

վիճակը 

 

ծա
ն

ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

 

1 5թաղ.12շենք 15բն. 093.62.52.99 Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

2 3թաղ.7շենք 28բն. 094.77.85.77 Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

3 3թաղ.23շենք 28բն. 093.90.30.94 Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

4 3թաղ.7շենք 36բն. 094.90.58.38. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

5 3թաղ.19շենք 1բն. 098.35.97.25. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

6 3թաղ.21շենք 22բն. 093.39.21.22 Սաթենկար ̔̔̔ՍՊԸ՚՚ ձևարար ապահով Կատարված է 

7 3թաղ.12շենք 18բն. 077.76.48.22 Չի աշխատում անապահով Կատարված է 

8 7թաղ.12շենք 17բն. 077.39.44.14 ԱՍԿԵ գրուպ,բանվոր ապահով Կատարված է 

9 3թաղ.15շենք 33բն. 077.86.86.94 Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

10 3թաղ.8շենք 23բն. 098.35.98.85 ՙՙՀոլանի՚՚  ԲԲԸ ապահով Կատարված է 

11 3թաղ.41շենք 18բն. 093.26.10.63. Մայրը Չարենցավանի N3 

դպրոց, ԴԱԿ 
ապահով Կատարված է 

12 3թաղ.13շենք 20բն. 098.73.24.84 Չի աշխատում անապահով Կատարված է 

13 3թաղ.13շենք 31բն. 094.53.87.64 ՙՙԿոտայք՚՚ գործ. վարորդ ապահով Կատարված է 

14 6թաղ. 8շենք 39բն. 077.06.02.73 ՀՀ Ոստիկանություն ապահով Կատարված է 

15 2թաղ. 9շենք 4բն. 093.00.45.78 ՙՙԾիծեռնակ՚՚  

մանկապարտեզ 

դաստիարակ 

ապահով Կատարված է 

16 3թաղ-29 շենք 25 բն 0*93-98-02-72   Կատարված է 

17 3թաղ. 32շենք 33բն. 098.52.60.05. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

18 7թաղ. 11շենք 4բն. 094.33.90.35. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

19 3թաղ. 17շենք 42բն 077.46.47.80. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

20 5թաղ. 16շենք 7բն. 077.13.63.13. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

21 3թաղ. 36շենք 5բն 098.90.63.03. Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

22 8թաղ. 25շենք 6բն 077.71.33.53. Եղիցի լույս-գանձապահ ապահով Կատարված է 

23 5թաղ. 16շենք 34բն. 094.26.91.19. SARTEX-ձևարար ապահով Կատարված է 

24 3թաղ. 6շենք 11բն. 094.40.37.57. Չի աշխատում անապահով Կատարված է 

25 3թաղ 37շենք 12բն 077-86-55-06 Չի աշխատում ապահով Կատարված է 

26 5թաղ. 7շենք 26բն. 093.99.82.34. ՍԱՍՍՏԵՔՍ-ՍՊԸ ապահով Կատարված է 

27 6թաղ. 23շենք 12բն. 093.39.89.95. Մայրը Չարենցավանի N3 

դպրոց-ուսուցչուհի 
ապահով Կատարված է 

28 1թաղ. 11շենք 21/22բն. 077.24.75.90. Ֆլորիստ, դիզայներ ապահով Կատարված է 

29 3թաղ. 18շենք 32բն. 094.23.64.86. Ա.Խաչատր. երաժշտական 

դպրոց-ուսուցչուհի 
ապահով Կատարված է 

30 2թաղ. 9շենք 29բն. 093.95.28.31. Զարգացման կենտրոն-

մանկավարժ 
ապահով Կատարված է 

31 2թաղ. 14 շենք17 բն. 077-71-14-12 Չի աշխատում ապահով  Կատարված է 

32      

33      

 



ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (դասարանի ընդհանուր բնութագիրը)_Դասարանում սովորում են 14 աղջիկ և 15 

տղա,որոնցից 8-ը նախորդ՝2020-2021 ուստարվա ընթացքում ցուցաբերել են գերազանց առաջադիմություն,իսկ 12-ը՝ 

հարվածային։ Դասարանում իշխում էառողջ հոգեբանականմթնոլորտ․սովորողներըհամախմբված 

են,չկանխմբավորումներ։Աշակերտները սիրով հաճախում են դպրոց։Թեև աշակերտները անցում են կատարել 

տարրական դպրոցից միջին դպրոց,բայց այդկատարվել է անցնցում։ 

 

 

2. ______________________ 

____ՈՒսումնադաստիարակչական նախատեսվող աշխատանքները ուստարվա ընթացքում___Ուսումնադաստիարակչական 

նպատակով պետք է սահմանել սովորողների հաճախումների,առաջադիմության և վարքի ընթացիկ 

վերահսկողություն,համագործակցել ծնողների հետ երեխաների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան 

դաստիարակության հարցերում։Ստեղծել դասարանական ամուր կոլոկտիվ,աշակերտներին տալ հայեցի 

դաստիարակություն,նրանց մեջ արթնացնել ազգային արժանապատվություն և հպարտություն,դաստիարակության 

հիմքում դնել հիմնական հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտի նկարագրի պահանջները։Շաբաթական մեկ անգամ 

անցկացնել դասղեկի ժամ և այն ծառայեցնել սովորողների բազմակողմանի դաստիարակության և առողջ կոլեկտիվի 

ձևավորման նպատակով։ 

 

3. ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

3.1 Հոգևոր դաստիարակություն____-Այս նպատակով կազմակերպել էքսկուրսիա դեպի մոտակա հոգևոր և մշակութային 

կոթողներ։Աշակերտների հոգում սերմանել սեր մերձավորի նկատմամբ,արժևորել քրիստոնեական սկզբունքները։Նույն 

նպատակով կատարել պատմական ակնարկ,որը կնպաստի հոգևոր դաստիարակության ձևավորմանը 

 

 

3.2 Գեղագիտական դաստիարակություն___Կազմակերպել կինոդիտումներ,այցելություններ 

թանգարաններ,պատկերասրահներ՝ աշակերտների մեջ ձևավորելով գեղագիտական ճաշակ ։Սովորեցնել նկատել և 

գնահատել գեղեցիկը,լինել լավատես ։ 

3.3 Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն_-Կազմակերպել քննարկումներ հայրենասիրական թեմայով՝ 

հիշատակելով անցյալի և ներկայի հերոսական էջերը,աշակերտներին դաստիարակելով մեր ազգային հերոսների 

քաջագործություններով։Կազմակերպել այցելություն Եռաբլուր՝ հարգանքի տութք մատուցելով մեր նահատակ 

քաջորդիներին։ 

 

3.4 ֆիզիկական դաստիարակություն_-Բացատրել և պահանջել,որ աշակերտները հետևեն իրենց 

ֆիզպատրաստվածությանը։Անցկացնել միջդասարանական,միջդպրոցական մրցումներ,սպորտլանդիաներ։Բուժքրոջ 

հետ պարբերաբար կազմակերպել քննարկումներ՝ ուղղված անձնական հիգիենային,օրվա ռեժիմին,առողջ 

ապրելակերպին։ 

 



3.5 Աշխատանքային դաստիարակություն-Աշակերտների մոտ ձևավորել սեր դեպի աշխատանքը,աշխատավոր 

մարդը;Սովորողների մոտ ձևավորել հմտություններ,որպեսզի կարողանան իրենց ունակությունները և 

կարողությունները կյանքի կոչել,ինքնահաստատվել։ 

 

3.6 Բնապահպանական դաստիարակություն-Սովորողների մոտ սեր և հոգատարություն սերմանել բնության 

նկատմամբ,դաստիարակել պատասխանատու մարդ,ով սրտացավորեն կհոգա իրեն շրջապատող միջավայրի 

մասին։Կազմակերպել սեմինարներ,քննարկումներ,էքսկուրսիաներ։ 

3.7 Դպրոց ընտանիք կապըԱմուր հիմքի վրա դնել  դպրոց-ծնող հարաբերությունը։Ամենամսյա ծնողական ժողովների 

միջոցով ապահովելայդ կապը։Դասարանում ստեղծել 3-5 հոգուց բաղկացած ծնողխորհուրդ,կազմակերպել 

դասալսումներ,մանկավարժականզեկույցներ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուսումնական 

շաբաթներ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

բովանդակությունը 

Կատարման 

ժամկետը 

կատարողներ 

1-ին շաբաթ 1․Աշխատանքային պլանի կազմում 

 

06․09․2021-

10․09․2021 

դասղեկ 

 2․Դասարանի ակտիվի ընտրություն 

3․Ծնողական ժողով 

 Դասղեկ,ծնողներ 

 4․Դ/ժ «Իմ վարքագիծը տանըև դպրոցում»  Դասղեկ,աշակերտներ 

2-րդ շաբաթ 1․Դասարանիհերթապահության  

Կազմակերպում։ 

13․09․2021-

17․09․2021 

դասղեկ 

 2․Դասարանի սոցիալապես անապահով, 

ծնողազուրկ երեխաների հաշվառում և ցուցակի 

կազմում 

 Դասղեկ․ԾԽ 

 3․Դ/ժ «Քաղաքավարություն և բարեկրթություն»  Դասղեկ,աշակերտներ 

3-րդ շաբաթ 1․Աշակերտներին ներկայացնել դպրոցի ներքին 

կարգապահական կանոնները։ 

20․09․2021-

24․09․2021 

դասղեկ 

 2․Օգնել աշակերտներին ընդգրկվել  

արտադասարանական խմբակներում  

3․Մասնակցել ՀՀ անկախության 30-ամյակին 

նվիրված միջոցառումներին 

 դասղեկ 

 4․Դ/ժ«Ճշմարտություն խոսքում և գործում»  Դասղեկ,աշակերտներ 

4-րդ շաբաթ 1․Զեկույց «Աշակերտի օրվա ռեժիմը» 27․09․2021-

01․10․2021 

դասղեկ 

 2․Ծանոթացում դպրոցի տարհանման պլանին։  Դասղեկ,զինղեկ 

 3․Դ/ժ«Առողջ ապրելակերպը սկսվում է ճիշտ 

սնվելուց» 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

5-րդ շաբաթ 1․Ուսուցչի օրը մեր դպրոցում․բացիկների 

պատրաստում 

04․10․2021-

08․10․2021 

Դասղեկ,աշակերտներ 

 2․Շնորհալի աշակերտների ցուցակի կազմում  դասղեկ 

 3․Դ/ժ«Երբ արժևորվում է ուսուցիչը․․․»  Դասղեկ,աշակերտներ 

6-րդ շաբաթ 1․Դժվար դաստիարակվող աշակերտների 

հաշվառում 

11․10․2021-

15․10․2021 

դասղեկ 

 2․Դասասենյակի հիմնավոր մաքրում  Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Աշխատանքի անհրաժեշտությունը»  Դասղեկ,աշակերտներ 



7-րդ շաբաթ 1․Դասագրքերով և գրենական պիտույքներով 

ապահովվածության վիճակի ստուգում 

18․10․2021-

22․10․2021 

դասղեկ 

 2․Ծնողական ժողով  Դասղեկ,ծնողներ 

 3․Դ/ժ «Խաղաղությունը ժպիտից է սկսվում»  Դասղեկ,աշակերտներ 

8-րդ շաբաթ 1․Հետևել համաչարակային կանոններին 08․11․2021-

12․11․2021 

դասղեկ 

 2․Անհատական աշխատանք դժվար  

դաստիարակվող և առանձնահատուկ 

 ուշադրության կարիք ունեցող աշակերտների 

ծնողների հետ 

 Դասղեկ,ԾԽ 

 3․Դ/ժ «Քո առողջությունը,անձնական 

հիգիենան» 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

 4․Ցուցահանդես գրադարանում «Աշնանային 

խճանկար» 

  

9-րդ շաբաթ 1․Համագործակցություն դասավանդող 

ուսուցիչների հետ 

15․11․2021-

19․11․20211 

դասղեկ 

 2․Ցերեկույթ «Աշունը տխուր լալիս է դրսում»  ԴԱԿ 

 3․Դ/ժ «Առողջ ապրելակերպը սկսվում է ճիշտ 

սնվելուց» 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

10-րդ շաբաթ 1․Ուսուցողական խաղ«Ճանապարհային 

երթևեկություն» 

22․11․2021-

26․11․2021 

դասղեկ 

 2․Միջոցառում«Ձեզ տեսնենք,աղջիկնե՛ր»  Տեխնոլոգիայի 

ուսուցիչ 

 3․Դ/ժ«Հայրենիքի սերը ՝ կյանքից առավել»  Դասղեկ,աշակերտներ 

11-րդ շաբաթ 1․Դասարանային անկյան թարմացում 29․11․2021-

03․12․2021 

Դասղեկ,ԾԽ 

 2․Աշխատանք անհարգելի բացակայող 

աշակերտների հետ 

 դասղեկ 

 3․Դ/ժ«Ինչպես զերծ մնալ վիրուսներից»  Դասղեկ,աշակերտներ 

12-րդ շաբաթ 1․«Դաստիարակության դրական մոտեցումների 

հիմնական սկզբունքները»սեմինար-քննարկում 

ծնողների շրջանում 

06․12․2021-

10․12․2021 

ԴԱԿ 

 2․Զրույց երկրաշարժի և այլ բնական աղետների 

շուրջ 

 դասղեկ 

 3․Դ/ժ«Տոկուն հայորդի»  Դասղեկ,աշակերտներ 



13-րդ շաբաթ 1 Ուսուցողական խաղ՝ 

«Ճանապարհային երթևեկություն» 

13․12․2021-

17․12․2021 

դասղեկ 

 2․Զրույց մարդու իրավունքների շուրջ  դասղեկ 

 3․Դ/ժ«Ես ունեմ իմ երազանքը»  Դասղեկ,աշակերտներ 

14-րդ շաբաթ 1․Դասասենյակի նախապատրաստումը  

Նոր տարվան 

20․12․2021-

24․12․2021 

աշակերտներ 

 2․Ամանորյա բացիկների պատրաստում  աշակերտներ 

 3․Ծնողական ժողով  դասղեկ 

 4․Դ/ժ«Տոն,որ միշտ մեզ հետ են»  Դասղեկ,աշակերտներ 

15-րդ շաբաթ 1․Զրույց դասարանի ակտիվի հետ 10․01․2022-

14․01․2022 

դասղեկ 

 2․Դպրոցական դասագրքերի ,աշակերտական 

պիտույքների ստուգում 

 Դասարանի ակտիվ 

 3․Դ/ժ«Քինախնդրության դեմ նշանաբանը սերն է»  դասղեկ 

16-րդ շաբաթ 1․«Ինքդ սովորեցիր,սովորեցրու՛ ուրիշին» 17․01․2022-

21․01․2022 

դասղեկ 

 2․Այցելություն դժվար դաստիարակվող 

աշակերտների ընտանիքներ։ 

 Դասղեկ,ԾԽ 

 3․Դ/ժ«Մասնագիտությունների մոլորակ»  դասղեկ 

17-րդշաբաթ 1․Դասագրքերի վերանորոգում 24․01․2022-

27․01․2022 

աշակերտներ 

 2․Մասնակցել հայոց բանակի կազմավորման 30-

ամյակին նվիրված միջոցառումներին 

 աշակերտներ 

 3․Դ/ժ«Բանակը պետության ամրոցն է»  դասղեկ 

18-րդ շաբաթ 1․Հարստացնել դասարանական անկյունը 31․01․2022-

04․02․2022 

Դասարանի ակտիվ 

 2․Հետևելաշակերտների սանիտարահիգիենիկ 

վիճակին 

 Դասղեկ,բուժքույր 

 3․Դ/ժ «Առողջ հոգի, առողջ մարմին»  դասղեկ 

19-րդ շաբաթ 1․Զրոյց՝նվիրված աշխատանքին,արհեստներին 07․02․2022-

11․02․2022 

դասղեկ 

 2․Այցելություն քաղաքային գրադարան  Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ«Աշակերտների զբաղվածությունը»  դասղեկ 

20-րդ շաբաթ 1․Տեղեկատվական ակցիա՝ 

«Ապահով համացանց» 

14․02․2022-

18․02․2022 

աշակերտներ 



 2․Առողջ ապրելակերպի 

միջոցառումներիանցկացում 

 Բուժքույր,աշակերտն

եր 

21-րդ շաբաթ 1․Սեմինար-քննարկում՝«Երեխայի 

կախվածությունը համակարգչից և համացանցից» 

21․02․2022-

25․02․2022 

Դասղեկ,հոգեբան 

 2․Ցերեկույթ՝ նվիրված հայոց լեզվի օրվան  աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Մեր քաղցրաբառ լեզուն»  դասղեկ 

22-րդ շաբաթ 1․Աշխատանքային տետրերի ստուգում 28․02․2022-

04․03․2022 

Դասարանի ակտիվ 

 2․Պահպանել համաճարակային կանոնները  Բուժքույր,աշակերտն

եր 

 3․Դ/ժ «Պաշտպանել բնությունը՝ նշանակում է 

պաշտպանել հայրենիքը» 

 դասղեկ 

23-րդ շաբաթ 1․Կանանց տոնին նվիրված տոնական բացիկների 

պատրաստում 

07․03․2022-

11․03․2022 

աշակերտներ 

 2․«Շնորհավոր տոնդ,սիրելի՛ մայրիկ»  աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Մա՛յր իմ ,անուշ ու անգին»  դասղեկ 

24-րդ շաբաթ 1․«Առողջության օր»․մեզ հյուր են գալիս 

բժիշկները 

14․03․2022-

18․03․2022 

բուժքույր 

 2․Դպրոցի աշակերտների և անձնակազմի 

ուսումնական տարհանման անցկացում 

 զինղեկ 

 3․Դ/ժ«Ես սիրումեմ իմ քաղաքը»    

25-րդ շաբաթ 1․Առաջին բուժօգնության ցուցադրում 28․03․2022-

01․04․2022 

բուժքույր 

 2․«Մաքրությունն՝առողջության երաշխիք»  դասղեկ 

 3․Դ/ժ «Հագուստի կուլտուրա»  դասղեկ 

26-րդ շաբաթ 1․Ծնողական ժողով 04․04․2022-

08․04․2022 

Դասղեկ,ԾԽ 

 2․Սեմինար- քննարկում «Ճանապարհ դեպի 

ապագա» 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Աշխատանքը բարիք է տալիս»  դասղեկ 

27-րդ շաբաթ 1․Դասասենյակի հիմնավոր մաքրում 11․04․2022-

15․04․2022 

աշակերտներ 

 2․Մերձդպրոցական տարածքի մաքրում, 

ծառատունկ 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Ծա՛ռ տնկիր,մի՛տք սերմանիր․․․»  դասղեկ 



28-րդ շաբաթ 1․«Ինչպես օգնել դեռահասին հաղթահարել 

տարիքային ճգնաժամը» սեմինար-քննարկում 

ծնողների հետ 

18․04․2022-

22․04․2022 

հոգեբան 

 2․«В гостях у сказке»   

 3․Դ/ժ«Հեքիաթը իմ կյանքում»  դասղեկ 

29-րդ շաբաթ 1․«Ու պիտի ապրենք․․․»հանդիսավոր տողան 

դպրոցի բակում 

25․04․2022-

29․04․2022 

ԱԽ 

 2․Ուխտագնացություն Ծիծեռնակաբերդի 

հուշահամալիր 

 Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Բռնությունը թույլերի զենքն է»  դասղեկ 

30-րդ շաբաթ 1․Այցելություն որևէ գրողի տուն-թանգարան 02․05․2022-

06․05․2022 

Դասղեկ,աշակերտներ 

 3․Դ/ժ «Խոսքի կուլտուրա»   

31-րդ շաբաթ 1․Հանդիսավոր տողան«Արիությունը ծնվում է 

պայքարում» 

09․05․2022-

13․05․2022 

զինղեկ 

 2․Կինոդիտում«Հերոսներին պետք է ճանաչել»  դասղեկ 

 3․Դ/ժ «Միասնությունը ուժ է»  դասղեկ 

32-րդ շաբաթ 1․Դասարանի հիմնավոր մաքրում 16․05․2022-

20․05․2022 

աշակերտներ 

 2․«Ճանաչենք մերօլիմպիական չեմպիոններին»  դասղեկ 

 3․Դ/ժ«Համերաշխ դասարան»  դասղեկ 

33-րդ շաբաթ 1․Դասագրքերի վերանորոգում 23․05․2022- դասղեկ 

 2․աշխատանք տանել անհարգելի  

բացակայող սովորողների հետ։ 

 սովորողներ 

 3․դ/ժ Այցելություն քաղաքային պանթեոն։ 27․ 05․ 2022  

34-րդ շաբաթ 1․Ծնողական ժողով 29․05․2022թ Դասղեկ,ԾԽ 

 2․Աշակերտների տարեկան առաջադիմության 

ամփոփում 

 դասղեկ 

 3․Տարեվերջյան էքսկուրսիայի հետ կապված 

հարցեր 

 Դասղեկ,ԾԽ 

 4․Դ/ժ«Հայաստանի գողտրիկ անկյունները» 03․06․2022թ դասղեկ 

 

 

 

 



ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ 

Անվա

նումը 

Մայրենի Մաթեմ․ Ռուսաց լ․ Անգլերեն Հայրենագ Բնագիտ․ ՀԵՊ Տեխնոլ Երաժշ․   
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1 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

2 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

3 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

4 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

5 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

6 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

7 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460 3000 

8 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

9 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

10 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

11 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

12 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

13 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

14 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

15 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

16 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

17 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

18 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

19 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

20 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

21 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

22 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

23 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

24 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460 2000 

25 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

26 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

27 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

28 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

29 + 400 + + 400 + + 350 + + 440 + + 360 + + 460 + + 300 + + 280 + + 470 + 3460  

30                              

Ընդամեն 100340դրամ       -  զեղչ 5000 ,3460   հովոնովոր   Թանանյան Անի  

Մուծված գումար -91880 դրամ 



 

 

ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ 

 
Անցկացման 

ժամկետը 

Միջոցառման անվանումը Անցկացման  

տեղը 

01․09․2021 Գիտելիքի օր դպրոցիբակ 

22․09․2021 Ցերեկույթ՝ նվիրված ՀՀ անկախության 30-ամյակին դպրոցիբակ 
05․10․2021թ Ուսուցչի օրը մեր դպրոցում<<դասավանդում են 

սովորողները>> 

դպրոց 

15․10․2021թ Ուսումնական տարհանում դպրոցիբակ 
11․11․2021 Տնօրհնեքի արարողությու և միջոցառւմ՝նվիրված Վազգեն Ա-

ին 

 դպրոց 

26․11․2021 «Արագ,ուժեղ,համարձակ» սպորտլանդիա 5-րդ դասարանների 

միջև 

սպորտդահլիճ 

07․12․2021 Համագործակցություն փոփոխությունների 

թատրոնիհետ․«Դեպի պայծառ կղզի» ինտերակտիվ 

ներկայացման դիտում 

հանդիսությունների 

դահլիճ 

27․01․2022 «Եղե՛լ ենք,կա՛նք,կլինե՛նք․․․» համադպրոցական միջոցառում՝ 

նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակին 

հանդիսությունների 

դահլիճ 

01.04-08.04 «Գարնան շունչ» ցուցահանդեսի ներկայացումգրադարանում գրադարան 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



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   ֆուտբոլ  

3 Մենթալ, ռոբոտաշինություն    

4     

5  պար   

6   Բրեգ-դանս  

7     

8  պար   

9     

10     

11     

12     

13  դհոլ   

14 Շախմատ  ձյուդո  

15     

16     

17     

18     

19   սամբո  

20 Անգլերեն    

21     

22  նկարչություն   

23     

24   ֆուտբոլ  

25 Անգլերեն    

26 Անգլերեն պար   

27  Պար,նկարչություն   

28  պար   

29   սամբո  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԴԱՍՂԵԿԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ 

 
Անցկացման 

օրը 

Դասղեկի անցկացման միջոցառման (դասախոսություն, զրույցներ, դիտողական արշավներ, 

էքսկուրսիաներ և այլն) բովանդակությանը 

ծանոթություն 

10․09․2021 «Իմ վարքագիծը տանըև դպրոցում» Կատարված է 
17․09,2021 «Քաղաքավարություն և բարեկրթություն» Կատարված է 

24․09․2021 «Ճշմարտություն խոսքում և գործում» Կատարված է 

01․10․2021 «Առողջ ապրելակերպը սկսվում է ճիշտ սնվելուց» Կատարված է 

08.10.2021 «Երբ արժևորվում է ուսուցիչը․․․» Կատարված է 

15․10․2021 «Աշխատանքի անհրաժեշտությունը» Կատարված է 

22․10․2021  «Խաղաղությունը ժպիտից է սկսվում» Կատարված է 

12.11.2021 «Քո առողջությունը,անձնական հիգիենան» Կատարված է 

19.11.2021 «Առողջ ապրելակերպը սկսվում է ճիշտ սնվելուց» Կատարված է 

26.11.2021 «Հայրենիքի սերը ՝ կյանքից առավել» Կատարված է 

03.12.2021 «Ինչպես զերծ մնալ վիրուսներից» Կատարված է 

10.12.2021 «Տոկուն հայորդի» Կատարված է 

17.12.2021 «Ես ունեմ իմ երազանքը» Կատարված է 

24.12.2021 «Տոն,որ միշտ մեզ հետ են» Կատարված է 

14.01.2022 «Քինախնդրության դեմ նշանաբանը սերն է» Կատարված է 

21.01.2022 «Մասնագիտությունների մոլորակ» Կատարված է 

27.01.2022 «Բանակը պետության ամրոցն է» Կատարված է 

04.02.2022  «Առողջ հոգի, առողջ մարմին» Կատարված է 

11.02.2022 «Աշակերտների զբաղվածությունը» Կատարված է 

18.02.2022 «Ապահով համացանց» Կատարված է 

25.02.2022  «Մեր քաղցրաբառ լեզուն» Կատարված է 

04.03.2022 «Պաշտպանել բնությունը՝ նշանակում է պաշտպանել հայրենիքը» Կատարված է 

11.03.2022 «Մա՛յր իմ ,անուշ ու անգին» Կատարված է 

18.03.2022 «Ես սիրումեմ իմ քաղաքը» Կատարված է 

01․04․2022  «Հագուստի կուլտուրա» Կատարված է 

08․04․2022  «Աշխատանքը բարիք է տալիս» Կատարված է 
15․04․2022 «Ծա՛ռ տնկիր,մի՛տք սերմանիր․․․» Կատարված է 

22․04․2022 «Հեքիաթը իմ կյանքում» Կատարված է 

29․04․2022  «Բռնությունը թույլերի զենքն է» Կատարված է 

06․05․2022 «Խոսքի կուլտուրա» Կատարված է 

13․05․2022 «Միասնությունը ուժ է» Կատարված է 

 20․05․2022 «Համերաշխ դասարան» Կատարված է 

27․05․2022 «Այցելություն քաղաքային պանթեոն» Կատարված է 

03․06․2022 «Հայաստանի գողտրիկ անկյունները» 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 

04․02․2022թ Ալավերդյան 

Ֆելիքս 

Սովորողը ունի կարգապահական 

խնդիրներ,այդ ուղղությամբ 

աշխատանք է  տարվել սովորողի 

ծնողի և սովորողի հետ։ 

Աշխատանքը 

տվել է 

դրական 

արդյունք։ 

Կատարված է  

01․04․2022 Հովհաննիսյան 

Ալեն 

Սովորողը ունի արտասանական 

խնդիր,այդ ուղղությամբ 

աշխատանք է կատարվելսովորողի 

ծնողի հետ և նրա հաաձայնությամբ 

սովորողի հետ աշխատանք է 

իրականացրելդպրոցի լոգոպեդը 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ԴԱՍՂԵԿԻ ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐ 

Դասալսման  

օրը 

Առարկան 

և դասավանդող 

ուսուցիչը 

 

Դասի թեման 

 

Դասալսման նպատակը 

30․09․2021 Ռուսաց լեզու 

Է․Գաբրելյան 

Он показал мне солнце Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

20․10․2021 Կերպարվեստ 

Ա․Բայանդուրյան 

Գործնական աշխատանք Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

09․11․2021 Հայրենագիտություն 

Լ․Մանուկյան 

 Իմ հավատը,իմ 

եկեղեցին 

Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

 13․12․2021 Մաթեմատիկա 

Ն․Աբգարյան 

Բեկյալ գծեր և 

բազմանկյուն 

Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

13.01.2022 Բնագիտություն 

Գ․Ենոքյան 

Համաշխարհային 

օվկիանոս 

Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

23․02․2022 ՀԵՊ 

Զ․Նազարյան 

Հիսուսն օգնում է 

մարդկանց 

Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

18․03․2022 Անգլերեն 

Լ․Ներսիսյան 

Lazy bear Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

19․04․2022  Հայրենագիտություն 

Գ․Աղոյան 

Հայ երգի մեծերը Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

13․05․2022 Մաթեմատիկա 

Ն․Աբգարյան 

Խառը թվերի հանում Աշակերտների 

պատրաստվածությունը 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ 

 
Անցկացման 

օրը 

Քննարկվող հարցեր Ժողովի համառոտ բովանդակությունը ծանոթություն 

13․09․21 1․Ուսումնադաստիարակչական 

հարցեր 

2․Հակահամաճարակային կանոնները 

պահպանելումասին 

3․Ծխ անդամների ընտրություն 

Ծնողներին ներկայացվեց այն մասին,որ 

ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 

հնգօրյա ռեժիմով։Կարևորվեց 

հակահամաճարակային կանոնների 

պահպանումը։Վերընտրվեց նախորդ 

ուստարվա ԾԽ-ի կազմը՝ 

ՀակոբյանՆելլի/նախագահ/, Կաթունյան 

Նարինե, __ ԱրզումանյանՄարինե,  

Եղիազարյան Ռուզան 

 

Կատարվածէ 

24․10․2021 1․Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների 

ուսումնադաստիարակչական հարցերի 

քննարկում 

2․Սովորողների սանիտարահիգիենիկ 

վիճակի մասին 

3․Ծնողների հետ 

դասագրքերիպայամանագրերի 

կնքման մասին 

4․Զեկույց«Կոնֆլիկտը ծնող- երեխա 

հարաբերություններում» թեմայով 

Ծնողներին ներկայացվեցսեպտեմբեր-

հոկտեմբեր ամիսներին աշակերտների 

ցուցաբերածառաջադիմությունը։Խոսվեց 

աշակերտների սանիտարահիգիենիկ վիճակի 

մասին։Ծնողների հետ կնքվեց պայամանագիր 

դասագրքերի վարձավճարումով 

տրամադրման վերաբերյալ։Ներկայացվեց 

զեկույցը։ 

Կատարվածէ 

27․12․2021 1․Առաջին կիսամյակի արդյունքների 

ամփոփում 

2.Աշակերտների բացակայությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

3․Աշակերտների սանիտարահիգիենիկ 

վիճակիմասին։ 

4․Կարգապահական հարցերի 

քննարկում։ 

5․Ձմեռային արձակուրդների 

տևողության մասին։ 

Ծնողներին ներկայացվեց 1-ին կիսամյակի 

արդյունքները,նշվեց,որ դասարանում միայն 1 

աշակերտ է ցուցաբերել  գերազանց 

առաջադիմություն,կան 3 հետ մնացող 

աշակերտներ։ Խոսվեց աշակերտների 

սանիտարահիգիենիկ վիճակի 

մասին։Խստորեն քննարկվեցին դասարանում 

առկա կարգապահական 

հարցերը։Ներկայացվեց ձմեռային 

արձակուրդների տևողությունը։ 

Կատարված է 

17․03․2022 1․Փետրվար-մարտ ամիսների 

ուսումնադաստիարակչական հարցերի 

քննարկում։ 

2․Աշակերտների բացակայությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

ներկայացում, 120 դ/ժև ավելի 

բացակայություն ունեցող 

աշակերտների ծնողներին 

ծանուցագրեր ներկայացնելու մասին։ 

3․Աշակերտների սանիտարահիգիենիկ 

վիճակիմասին։ 

4․Զեկույց՝«Համացանցի բացասական 

ազդեցությունը երեխայի 

հոգեբանության վրա» թեմայով։ 

5․Կարգապահական հարցերի 

քննարկում 

Ծնողներին ներկայացվեց փետրվար-մարտ 

ամիսների ընթացքում աշակերտների 

ցուցաբերած առաջադիմությունը։Վեր 

հանվեցին մի շարք ընդհանրական 

թերացումներ։Խոսվեց աշակերտների 

անհարկի բացակայությունների մասին,ինչպես 

նաև սանիտարահիգիենիկ վիճակի 

մասին։Ծնողներին հորդորվեց ավելի 

հետևողական լինել,երեխաներին դպրոց 

ուղարկել աշակերտական 

համազգեստով,մաքուր 

փոխնորդներով։Ներկայացվեց զեկույցը 

համացանսի արատավոր ազդեցության 

մասին։Քննարկվեցին միշարք 

կարգապահական հարցեր։ 

Կատարված է 

06․06․2022 1․Կիսամյակային և տարեկան 

գնահատականների ամփոփում 

2․2021-2022 ուստարվա 

ընթացքում 120-200 դ/ժ 

բացակայած աշակերտների 

քննությունների և ամփոփիչ 

աշխատանքների արդյունքների 

ամփոփում 

3․Գալիք 2022-2023 ուստարվա 

կազմակերպչական հարցերի 

քննարկում։ 

4․Այլ հարցեր 

Ծնողներին ներկայացվեց 2-րդ 

կիսամյակի,ինչպես նաև ողջ 

ուսումնական տարվա ընթացքում 

սովորողների ցուցաբերած 

ատաջադիմությունը։Ներկայացվեցին նաև 

120-200դ/ժբացակայածաշակերտների 

ամփփիչ քննությունների և ստուգողական 

աշխատանքների 

արդյունքները։Քննարկվեցին 2022-2023 

ուստարվահետ կապված 

կազմակերպչական մի շարք հարցեր։ 

Կատարված է 

    

    

    



                                                                ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 
Անցկացման 

օրը 

Քննարկվող հարցեր Ժողովի համառոտ բովանդակությունը ծանոթություն 

20․05․2022 120-200դ/ժբացակայություն 

ունեցող սովորողների 

ծնողներին ամփոփիչ 

քննությունների և 

ստուգողական 

աշխատանքների 

ժամանակացույցի մասին 

ծանուցում։ 

Դասղեկը ներկայացրեց  

120-200դ/ժ բացակայությունների 

դեպքում հաջորդ դասարան 

փոխադրվելու կարգը  և  

ժամանակացույցը,պահանջեց 

ծնողներից ապահովել 

սովորողների ներկայությունը 

քննություններին և 

ստուգարքներին։ 

Կատարված է 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԾՆՈՂԿՈՄԻՏԵԻՀԵՏ 

Ծնողկոմիտեի    կազմը 

Նախագահ՝ՀակոբյանՆելլի___________________________________________________________________

__ 

անդամներ՝Կաթունյան Նարինե 

անդամներ՝__ԱրզումանյանՄարինե  

_______________________________________________________________________________

անդամներ՝ ___Եղիազարյան Ռուզան 

______________________________________________________________________________

անդամներ՝ _________________________________________________________________________________

անդամներ՝ _________________________________________________________________________________ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏ 

 
Անցկացման 

օրը 

Քննարկվող հարցեր Ծնողկոմիտեի նիստի համառոտ 

բովանդակություն 

ծանոթություն 

08․09․2021թ  Ծնողազուրկ և կարիքավոր 

աշակերտների դասագրքերի 

զեղչում  

Դասղեկը ներկայացրեց այն աշակերտների 

ցանկը, որոնց դասագրքերի գինը պետք է  

զեղչվի 

Կատարված է 

06․06․2022 Տարեվերջյան էքսկուրսիայի հետ 

կապված հարցերի 

քննարկումներ 

Ծնողներն առաջարկեցին 

կազմակերպել ուսումնական և 

ճանաչողական էքսկուրսիա դեպի Խոր 

վիրապ 

Կատարված է 

    

    

 



 

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

 

___Ուսումնական տարվա վերջում դասարանում սովորել է_31 աշակերտ,որից 1 աշակերտ 

ցուցաբերել է գերազանց առաջադիմություն,իսկ 10 աշակերտ՝ հարվածային 

առաջադիմություն:Չգնահատված կամ տարեկան անբավարար գնահատված աշակերտներ չեն 

եղել։_2 աշակերտ՝ Գյուլումյան Իրինան և Արմաղանյան Վրեժը,ուսումնական տարվա ընթացքում 

ունեցել են 120դ/ժ-ից ավելի բացակայություն_և հանձնել են ամփոփիչ քննություններ ու 

ստուգողական աշխատանքներ՝ բոլոր ուսումնական առարկաներից ստանալով դրական 

գնահատականներ։Դասարանումեղելեն դժվար դաստիարակվող աշակերտներ,որոնց հետ,ինչպես 

նաև նրանց ծնողների հետ անցկացվել են անհատական աշխատանքներ։Այդ աշխատանքները եղել 

են արդյունավետ։Դասարանում հնարավորինս ապահովվել է առողջ մթնոլորտ՝ պահպանելով 

համակեցության  կանոնները։ 

Ուստարվա ավարտին կազմակերպվել է էքսկուրսիա։  

 

 

 

Դասղեկ՝                    Մ․Անանիկայն։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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

 ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների 

 ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  

ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

21․03․2022․ Թղթապանակը և հունվար-փետրվար- մարտ ամիսների    

 ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների 

 ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  

ստուգված է։ 

Լ․Ասկիջյան 

06․06․2022թ

  
Թղթապանակը և  ապրիլ մայիս,հունիս ամիսների  

ուսումնաստիարակչական աշխատանքների ծրագրով   

նախատեսված աշխատանքների  կատարողականը  ստուգված է։

   

Լ․Ասկիջյան 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔՆԵՐԻՑՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԸԿՐԹՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ(կրճատումով) 
 Հոդված 

11.Կրթությանբովանդակությանըներկայացվողընդհանուրպահանջներ

ը 

1. Կրթությանբովանդակությունըհասարակությանհոգևոր, 

տնտեսականևսոցիալականառաջընթացիհիմնականգործոններիցմեկն

էևնպատակաուղղվածէերիտասարդսերնդիդաստիարակմանը, 

պատշաճվարքիևվարվելակերպիձևավորմանը, 

անձիհամակողմանիևներդաշնակզարգացման, 

նրանցինքնորոշմանևինքնադրսևորմանհամարանհրաժեշտպայմաննե

րիստեղծմանը, 

քաղաքացիականհասարակությանկայացմանըևզարգացմանը, 

իրավականպետությանստեղծմաննուկատարելագործմանը: 

 

Կրթությանբովանդակություննապահովումէ` 

1) 

սովորողներիաշխարհաճանաչմանձևավորումըգիտելիքներիևկրթակա

նծրագրերիժամանակակիցմակարդակին (աստիճանին) 

համապատասխան. 

2) 

սովորողներիկողմիցազգայինևհամամարդկայինմշակութայինարժեքն

երիյուրացումը. 

3) 

հասարակությանկատարելագործումըևազգիզարգացմաննորմակարդ

ակապահովողժամանակակիցանհատիուքաղաքացուձևավորումը. 

4) 

հասարակությանմտավորներուժիևաշխատուժիվերարտադրություննո

ւզարգացումը: 

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) 

ստանալուհանրակրթությանպետականկրթականչափորոշչինհամապ

ատասխանկրթություն. 

2) 

ծնողիհամաձայնությամբընտրելուուսումնականհաստատությունըևու

սուցմանձևը, 

ինչպեսնաևտվյալուսումնականհաստատությունումառկահոսքը, 

ստանալուկրթականվճարովիծառայություններ. 

3) 

անվճարօգտվելուուսումնականհաստատությանուսումնանյութականբ

ազայից. 

4) մասնակցելուներդպրոցականևարտադպրոցականմիջոցառումների. 

5) 

պաշտպանվածլինելուցանկացածֆիզիկականևհոգեբանականճնշումն

երից, շահագործումից, 

մանկավարժականևայլաշխատողներիուսովորողներիայնպիսիգործող

ություններիցկամանգործությունից, 

որովխախտվումենսովորողիիրավունքները, 

կամոտնձգությունէարվումնրապատվինուարժանապատվությանը. 

6) 

ուսումնականհաստատությանկանոնադրությամբսահմանվածկարգով

մասնակցելուուսումնականհաստատությանկառավարմանը. 

7) 

ազատորենփնտրելուևմատչելիորենստանալուցանկացածտեղեկատվո

ւթյուն, բացառությամբօրենքովսահմանվածդեպքերի. 

8) ազատարտահայտելուսեփականկարծիքնուհամոզմունքները. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (կրճատումով) 
ՀՈԴՎԱԾ 10.Երեխայիմտքի, խղճիևդավանանքիազատությանիրավունքը 

Յուրաքանչյուրերեխաունիմտքի, 

խղճիևդավանանքիազատությանիրավունք: 

Երեխայիհայացքները, 

համոզմունքներըևկարծիքըենթակաեննրատարիքինևհասունությանըհամա

պատասխանպատշաճուշադրության: 

Յուրաքանչյուրերեխաիրավունքունիազատորենարտահայտելուիրկարծիքը

, որոնելու, 

ստանալուևհաղորդելուգաղափարներուտեղեկատվությունհաղորդակցությ

անցանկացածմիջոցով: 

Երեխայիտեղեկատվությունստանալուիրավունքըկարողէսահմանափակվե

լօրենքով: 

Դավանանքիազատությանևհամոզմունքներիարտահայտմանիրավունքըկա

րողէսահմանափակվելմիայնօրենքով, 

եթեդաանհրաժեշտէպետականկամհասարակականանվտանգության, 

հասարակականկարգի, երեխայիառողջության, 

բարոյականնկարագրիկամայլանձանցհիմնականիրավունքներիևազատութ

յուններիպաշտպանությանհամար: 

Արգելվումէառանցծնողիկամայլօրինականներկայացուցչիհամաձայնությա

նմինչև 16 

տարեկաներեխայիմասնակցությունըկրոնականկազմակերպություններին: 

ՀՈԴՎԱԾ 11.Երեխայի կրթության իրավունքը 

Յուրաքանչյուրերեխաունիկրթությունստանալուևուսումնականհաստատու

թյունընտրելուիրավունք: 

Պետականհամապատասխանմարմիններըստեղծումենանհրաժեշտպայմա

ններերեխայիանհատականությանդրսևորման, տաղանդի, 

մտավորևֆիզիկականունակություններիզարգացմանհամար` 

հիմնելովհանրակրթական, մասնագիտականդպրոցներ, մարզական, 

տեխնիկականևմշակութայինստեղծագործականմանկականկենտրոններևա

յլն:Պետականհամապատասխանմարմիններըմշակումևիրականացնումեն

տաղանդավորերեխաներիհայտնաբերման, 

նրանցդաստիարակությանևկրթությանկազմակերպմանհամապատասխան

ծրագրեր: 

Միջնակարգկրթությունըպետականուսումնականհաստատություններումա

նվճարէ: 

ՀՈԴՎԱԾ 20.(կրճատումով) Երեխայի հանգստի իրավունքը 

Յուրաքանչյուրերեխաունիհանգստիևժամանցի, 

իրտարիքինհամապատասխանխաղերինևմիջոցառումներինազատորենմա

սնակցելուիրավունք: 

ՀՈԴՎԱԾ 

22.Երեխայիպատվիևարժանապատվությանպաշտպանությանիրավունքը 

Յուրաքանչյուրերեխաունիպատվիևարժանապատվությանիրավունք: 



Ոչմիերեխաանձնական, ընտանեկանկյանքի, 

գրագրությանևհեռախոսայինխոսակցությանգաղտնիությանկամբնակարա

նիանձեռնմխելիությանիրիրավունքներնիրականացնելիսչիկարողենթարկվ

ելկամայական, 

ապօրինիմիջամտությանկամիրպատվիևարժանապատվությաննկատմամբ

ոտնձգությունների: 

Ուսումնադաստիարակչականհաստատություններումերեխայիուսուցումնո

ւդաստիարակություննիրականացնողանձանցուերեխայիփոխհարաբերությ

ուններնիրականացվումենփոխադարձհարգանքիհիմանվրա: 

Երեխայիպատվիևարժանապատվությանդեմոտնձգությունկատարածյուրա

քանչյուրանձ, ներառյալծնողներըկամայլօրինականներկայացուցիչները, 

երեխայիդաստիարակությունըևուսուցումնիրականացնողայլանձինքպատ

ասխանատվությունենկրումՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամ

բսահմանվածկարգով: 

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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


