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                   որպես  հավակնորդ  ներկայացված   
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Դպրոցի  զարգացման  ծրագրի   / այսուհետ՝   ԴԶԾ /   գնահատումը  ծրագրի 

գործողություններով   պլանավորած  և  իրականացված  արդյունքների համեմատման  

գործընթաց  է : Գնահատման  չափանիշները  պետք  է  լինեն յուրաքանչյուր  գործողության  

առանձնահատկություններից  բխող  ցուցանիշները: 

   ԴԶԾ  վերահսկողությունը իրականացնում է այն հավանության արժանացրած դպրոցի  

խորհուրդը՝ հանրակրթության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության համաձայն: 

    ԴԶԾ-ի իրականացման վերահսկողության ամենաարդյունավետ միջոցը հնգամյա ծրագրի 

հիման վրա կազմված դպրոցի գործունեության տարեկան աշխատանքային պլանների 

կատարողականներն են: 

 <<ՀՀ     Արարատի  մարզի  Նորաշենի   Ավ. Իսահակյանի  անվ.  միջնակարգ   դպրոց>>  ՊՈԱԿ-

ի  զարգացման  ծրագրի  նպատակները  մշտապես  ապագայի մտապատկերում են , որոնց 

հասնելու համար ՝ 

1. Ստեղծվել են  դպրոցի  գործունեությունը  կանոնակարգող  նորմատիվային 

փաստաթղթերի  փաթեթներ: 

2. Կարգավորվել է  դպրոցի  ուսումնական  միջավայրը: 

ա/ Բարելավվել    են  դպրոցի  շենքային  պայմանները,  հնարավորություն  ստեղծվել 

ուսումնական  պարապմունքները  մեկ  հերթով  անցկացնելու  համար: 

բ/ Ստեղծվել   է   առարկայական  ուսումնական  կաբինետ,  աշխատանքները շարունակվում են    

կաբինետը   գույքով  և  անհրաժեշտ  սարքավորումներով հարստացնելու ուղղությամբ: 

3. Ապահովվել  է  ուսումնական  պլաններիի  համապատասխանությունը  դպրոցում 

սովորողների  և  համայնքի  կարիքներին: 

4. Բարելավվել  են  դպրոցում  իրականացվող  դաստիարակչական  աշխատանքները՝ 

մշակելով  և  ներդնելով  արդյունավետ  մեխանիզմներ: 

5. Ապահովվել  է   դպրոցի  մանկավարժական  աշխատողների  շարունակական 

մասնագիտական  զարգացումը: Կազմակերպվել   են ուսուցիչների  շարունակական  

վերապատրաստումներ    ՏՀՏ-ի   կիրառման   ուղղությամբ: 

6. Կատարելագործվել  է աշակերտական   ինքնակառավարման   մարմինների 

գործունեությունը: 

7. Ամրապնդվել   են   դպրոց – ծնող – համայնք  կապերը: 

8. Ձևավորվել   են  անհրաժեշտ  նախադրյալներ  սովորողների  մասնագիտական 

կողմնորոշման  համար: 

9. Ժողովրդավարացվել   է  դպրոցի   կառավարումը: 
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Ժամանակակից կրթության պահանջներին բավարարող ուսումնական միջավայրի 

ապահովման այսօրվա ամենակարևոր նպատակներից  մեկը շենքային  պայմանների 

բարելավումն է :Վերանորոգվել  և գազաֆիկացվել են  երկրորդ  մասնաշենքի   մի քանի 

դասասենյակներ, որի արդյունքում  դպրոցում  դասերը կազմակերպվում են  մեկ 

հերթով:Կառուցվել և կահավորվել է բուժկետ ,որի արդյունքում առողջության առաջին 

օգնությունը կազմակերպվում է  հենց  դպրոցում :Վերանորոգվել  և  ծավալներով մեծացվել է  

դպրոցական  ճաշարանը  և  սեպտեմբերից  սննդից  օգտվող  բոլոր  աշակերտները ,,Տաք 

սնունդ,, ծրագրից կօգտվեն  միաժամանակ: Ամենօրյա  աշխատանքներ  են  տարվում  

դասասենյակների,   միջանցքների կահավորումն  ու ձևավորումը  նպատակային , անվտանգ  

դարձնելու  ուղղությամբ: 

Վերանորոգվել  է դպրոցամերձ հողամասի ցանկապատը:Վերակառուցվել  է  դպրոցամերձ 

այգին , այն թարմացվել նոր տնկարաններով: 

Ստեղծվել է  արտաբյուջե՝  / դպրոցամերձ  հողամասի  մշակում, վարձակալությամբ տրվող 

տարածքներ /: Ծավալվում է  ձեռնարկատիրական  գործունեություն: 

Բյուջեից տնտեսված  և  արտաբյուջետային գումարները  նպատակաուղղվում են  

դպրոցաշինությանը: 

               ֆինանսական  միջոցների  հիմնական   մասը  ուղղվում   են առավելապես 

աշխատավարձերի վճարմանը:  

Ֆինանսական գործունեությունը կախված է ուսումնական գործընթացիի մասնակիցների և 

գործընթացն ապահովողների թվից: 

             Դպրոցի ֆինանսավորումը կատարվում է ՀՀ պետական բյուջեից ` ըստ իրականացվող  

            հիմնական ընդհանուր  ծրագրի ` կախված    է   աշակերտների թվից: 
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Ցուցանիշներ 

2017-

2018 

ուս 

տարի 

2018-2019 

ուս 

տարի 

2019-

2020- 

ուս 

տարի 

2020-

2021 ուս 

տարի 

2021-2022 

ուս 

տարի 

 

Սովորող  / ուսուցիչհարաբերությ-ունը 

 (հաշվարկ. 

Հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհար

աբերությունըուսուցիչներիընդհանուրթվին) 

11,4 12.7 13.1 14.1 14 Աճ 

Սովորող / 

սպասարկողանձնակազմհարաբերությունը 

(հաշվարկ. 

Հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհար

աբերությունըսպասարկողանձնակազմիթվին) 

 

36,4% 40.7% 42.2% 38.4% 38.2% Աճ, Նվազում 

Դասարանների միջին խտությունը 

(հաշվարկ/ հաստատության 

սովորողներիընդհանուրթվի հարաբերությունը 

կոմպլեկտավորվածդասարանների 

ընդհանուրթվին) 

21,05 20.3            

19.1 

              

21.15 

                                

21.1 
Աճ, 

Աճ 

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության 

տարեկան նախահաշիվը 

(հաշվարկ. Հաստատության տարեկան 

բյուջեովհաստատված ամբողջգումարի 

հարաբերությունըհաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվին) 

193 191.6 202.2 204.9 214.2 Աճ, 

Աճ, 

 

Սպասարկող անձնակազմի միջին 

աշխատավարձը 

121,1 123.3 123.3 126.6 109.9 աճ ,Նվազում 

Ուսուցիչների միջին աշխատավարձը 99,6 107.7 133.5 126.9 128.1 աճ, 

նվազում 

Վարչական աշխատողների միջի 

նաշխատավարձը 

164,6 164,6 164,6 164,6 164,6 հաստատուն 

. 

 

Ցուցանիշներ 

2017-

2018 

ուս 

տարի 

2018-2019 

ուս 

տարի 

2019-

2020- 

ուս 

տարի 

2020-

2021 ուս 

տարի 

2021-2022 

ուս 

տարի 

 

Սովորող  / ուսուցիչհարաբերությ-ունը 

 (հաշվարկ. 

Հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհար

աբերությունըուսուցիչներիընդհանուրթվին) 

11,4 12.7 13.1 14.1 14 Աճ 

Սովորող / 

սպասարկողանձնակազմհարաբերությունը 

(հաշվարկ. 

Հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհար

աբերությունըսպասարկողանձնակազմիթվին) 

 

36,4% 40.7% 42.2% 38.4% 38.2% Աճ, Նվազում 

Դասարանների միջին խտությունը 

(հաշվարկ/ հաստատության 

սովորողներիընդհանուրթվի հարաբերությունը 

կոմպլեկտավորվածդասարանների 

ընդհանուրթվին) 

21,05 20.3            

19.1 

              

21.15 

                                

21.1 
Աճ, 

Աճ 

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության 

տարեկան նախահաշիվը 

(հաշվարկ. Հաստատության տարեկան 

բյուջեովհաստատված ամբողջգումարի 

հարաբերությունըհաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվին) 

193 191.6 202.2 204.9 214.2 Աճ, 

Աճ, 

 

Սպասարկող անձնակազմի միջին 

աշխատավարձը 

121,1 123.3 123.3 126.6 109.9 աճ ,Նվազում 

Ուսուցիչների միջին աշխատավարձը 99,6 107.7 133.5 126.9 128.1 աճ, 

նվազում 

Վարչական աշխատողների միջի 

նաշխատավարձը 

164,6 164,6 164,6 164,6 164,6 հաստատուն 



 

 2018 2019 2020 2021  

Հաստատության տարեկան նախահաշվում 

արտաբյուջետային միջոցների չափը 

(հաշվարկ.  Հաստատության տարեկան  բյուջեում 

արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության 

տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունն 

է տոկոսային  արտահայտությամբ) 

 

 

0.64 % 

 

 

1.75% 

 

 

0.15% 

 

 

0.47% 

 

Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան 

չափը 

-          -         - -  

Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների 

տարեկանչափը 

(հաշվարկ. Ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով 

կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների 

ևհաստատության տարեկան բյուջեում) 

 

 

1,2% 

 

 

  1,3%      

 

 

       - 

 

 

- 

 

Աշխատավարձերի վճարմանգծով հաստատության 

տարեկան ծախսերի չափը 

(հաշվարկ. Աշխատավարձերի վճարման 

հոդվածով՝ներառյալ հարկերը, 

հաստատությանտարեկանծախսերիգումարիևհաստտությ

անտարեկանծախսերիգումարիևհաստատությանտարեկա

նբյուջեիընդհանուրգումարիհարաբերությունը՝տոկոսային

արտահայտությամբ) 

 

 

 

 

 

86,07 % 

 

 

 

 

 

 85.2  

%  

 

 

 

 

 

  89.9% 

 

 

 

 

 

86.9% 

 

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան 

ծախսերի չափը 

(հաշվարկ. Կոմունալ վճարների հոդվածով  

հաստատության տարեկան ծախսերի գումարիև 

հաստատության տարեկանբյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

4,8 % 4.11% 4.72% 3.91%  

Նոր գույքի, այդ թվում՝սարքավորումների ձեռք  բերման 

գծով հաստատոջթյան  տարեկան  ծախսերի չափը 

(հաշվարկ. Գույքի ձեռքբերման հոդվածով 

հաստատության տարեկան ծախսերի գումարիև 

հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝տոկոսային արտահայտությամբ) 

0.25% 

 

 

0.3% 0.39 % 0.47%  

Շենքշինությունների  վերանորոգմանհոդվածով 

տարեկանչափը (շենքշինությունների  վերանորոգման 

ծախսերի գումարի և բյուջեի ընդհանուր  գումարի  

հարաբերությունը՝ տոկոսայինարտահայտությամբ) 

1,15% 3.78%     - 3.14%  
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                                         ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

 Զարգացման    ծրագրով    նախատեսված,  բյուջեից   տնտեսված   և   

արտաբյուջետային   գումարների ,    նպատակաուղղված   

            գործողությունների    ու     ժամանակացույցի   

 

 

Գործողություններ      Ակնկալվող   

     Արդյունքներ 

       Ժամկետ 

Պատասխանատու  

կատարողներ 

       Հնարավոր      

ֆինանսական   

          ծախս 

Գազաֆիկացում 

 

 

ծառատունկ 

 

2-րդ  մասնաշենքի  

3  դասարանների  

գազաֆիկացում  

Դպրոցական   բակի      

կանաչապատում 

2017-18 ուստարի 700.000                   +                  

  

 

                                 -                            

գազաֆիկացում 2-րդ  մասնաշենքի  

3  դասարանների  

գազաֆիկացում  

2018-19 ուստարի 500.000                   + 

Վերանորոգում ճաշարան 

բուժկետ 

պահակատուն 

2019-20 ուստարի 500.000                    +  

  

Փոխարինվել է                              

Կահավորում հանդիսությունների  

դահլիճ 

2020-21 ուստարի 500.000                   - 

գազաֆիկացում Բնագիտական  

դասասենյակներ 

2021-22 ուստարի 500.000                    

Մեկ դասարան    + 

շինարարություն Կրտսեր 

դպրոցականների  

խաղահրապարակ 

2022-23ուստարի 500.000                  

                                  

Փոխարինվել է 

                   

Դպրոցական   բակի      կանաչապատումը   կկազմակերպվի  2022թ  աշնանը:    Կրտսեր    

դպրոցականների   խաղահրապարակի  և  պահակատան փոխարեն  վերանորոգման փոխարեն   

պլանավորվում է      վերանորոգել   սպորտդահլիճի  հանդերձարանը, սպորտդահլիճի  

սանհանգույցը  և   երկրորդ մասնաշենքի  միջանցքի   պատուհանները: 
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Դպրոցը  սերտ  համագործակցում  է  համայնքի  ծնողական  հասարակության  հետ:  Կրթության  

և  դաստիարակության  ապահովման  շնորհիվ  դպրոցը  ձեռք  է  բերել հարգանք  և  

վստահություն:   Նրանց  մեծ  մասը խիստ  շահագրգռված  են իրենց երեխաների որակյալ 

կրթության    հարցերում և հետևողականորեն պահանջատեր են: 

       Աշակերտներն ապահովված են դասագրքերով: Դպրոցական գրադարանը պարբերաբար 

համալրվում է  գրականությամբ:Գործում է համակարգչային կաբինետը: Այն պարբերաբար 

հարստացվում է նոր համակարգիչներով : Ամենօրյա  աշխատանքներ  են  տարվում  

դասասենյակների,   միջանցքների կահավորումն  ու ձևավորումը  նպատակային , անվտանգ  

դարձնելու  ուղղությամբ: Դպրոցի  մանկավարժական  կոլեկտիվում  տիրում  է  առողջ  

բարոյահոգեբանական մթնոլորտ:  

 

 

           

                        ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԿԱԶՄ   ԵՎ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ   ՈՐԱԿ 

 

Յուրաքանչյուր  ուստարվա սկզբում դպրոցը   սահմանում  է  ուսումնական  գործընթացի  

նպատակներ  և  խնդիրներ,   ներդնում  միջոցներ համապատասխան տեխնոլոգիաների  ձեռք  

բերելու  համար,  ձեռնարկում  է անհրաժեշտ  քայլեր ուսուցումը  հասարակության, 

աշակերտների, համայնքի կարիքներին համապատասխանեցնելու համար: 

  Կրթական գործընթացը բնութագրվում է մանկավարժական և կառավարման 

արդյունավետությամբ և այն բանով, թե աշակերտների պատրաստվածության մակարդակը 

որքանով է համապատասխանում պետության պատվերին, ինչ անհատական ձեռքբերումներ 

կան աշակերտների մոտ:  
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Կրթության   որակը 

2020-2021 ուստարի 
 

 

 

 

Հինական 

առարկաներ 

 

 

 

Սովորողների  թիվը 

 

Հիմնական    

առարկաներից 

տարեկան  

գնահատականների   

միջինը 

 

4-րդ  դասարանում 

գիտելիքների 

ստուգման  և  9-րդ, 

12-րդ  դասարաններում 

             պետական 

ավարտական 

քննությունների 

միավորների   միջինը 

 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

Հայոց լեզու 41 30 31 8 6,7 7,6 8,2 13 15 

Մաթեմատիկա 41 30 31 7,5 6 7,2 7,3 10 14,4 

Ռուսաց  լ․ 41 30 31 6,7 5,6 6,7 - 11 - 

Ես  և  շրջակա 

աշխարհը 

/բնագիտություն/ 

 

41 

 

30 

 

31 

 

8 

 

6,2 

 

6,5 

 

- 

 

13 

 

- 

Հայոց պատմ․  30 31 - 6 7,3 - 12 14,6 

Օտար լեզու 41 30 31 7,6 5,7 6,9 - - - 

 

Ընդամենը 

41 30 31 7,5 6 7 7,8 12 14 
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                         Կրթության   որակը      2021-2022 ուստարի 

 

 

 

 

Հինական 

առարկաներ 

 

 

 

Սովորողների  թիվը 

 

Հիմնական    

առարկաներից 

տարեկան  

գնահատականների   

միջինը 

 

4-րդ  դասարանում 

գիտելիքների 

ստուգման  և  9-րդ, 

12-րդ  դասարաններում 

             պետական 

ավարտական 

քննությունների 

միավորների   միջինը 

 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

4-րդ 

դաս․ 

9-րդ 

դաս․ 

12-րդ 

դաս․ 

Հայոց լեզու 37 28 32 7,8 6,2 7,3 8,4 13,4 15,5 

Մաթեմատիկա 37 28 32 7,7 5,2 7 8,2 14 14,2 

Ռուսաց  լ․ 37 28 32 7,2 6,5 7,4 - 10,7 - 

Ես  և  շրջակա 

աշխարհը 

/բնագիտություն/ 

 

37 

 

28 

 

32 

 

8,2 

 

6 

 

7,2 

 

- 

 

14 

 

- 

Հայոց պատմ․ - 28 32 - 6 8,1 - 10,4 15,1 

Օտար լեզու 37 28 32 7,4 7 7,4      - - - 

       Ընդամենը 37 28 32 7,6 6,1 7,4 8,3 12,5 15 

 

 

Քննական 

առարկաներ 

 

Քննությունների  միջին  միավորների   փոփոխությունը  նախորդ 

Ուսումնական  տարվա  նկատմամբ  ըստ  կրթական   աստիճանների 

 

  

Քննությունների   միջին  միավորների 

աճի   տոկոսը 

 

Քննությունների   միջին  միավորների 

նվազման   տոկոսը 

4-րդ 

դաս 

9-րդ 

Դաս 

12-րդ 

դաս 

4-րդ 

դաս 

9-րդ 

դաս 

12-րդ 

դաս 

Հայոց լեզու 0,2 0,4 0,5 - - - 

Մաթեմատիկա 0,9 4 - - - 0,2 

Ռուսաց  լ․ - - - - 0,3 - 

Ես  և  շրջակա 

աշխարհը 

/բնագիտություն/ 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Հայոց պատմ․ - - 0,5 - 1,6 - 

Օտար լեզու - - - - - - 

       Ընդամենը 0,5 2,2 0,5 - 0,9 0,2 



Մանկավարժական գիտությունը ամենօրյա զարգացում է ապրում: Դա առաջին հերթին  

հասարակության  զարգացման  պահանջներից  ելնելով  նոր կրթական ծրագրերի ,  նոր 

տեխնոլոգիաների ներդրումն է, որը իր հետ բերում է դասավանդման և ուսուցման նոր 

մեթոդների , ձևերի անհրաժեշտություն:  Դպրոցում հասարակության զարգացման   

պահանջներից  ելնելով նոր կրթական ծրագրերի , նոր տեխնոլոգիաների ներդրման  

հետևանքով, որը իր հետ բերում է դասավանդման և ուսուցման նոր մեթոդների , ձևերի  

անհրաժեշտություն  և  պահանջում է ժամանակ և միջոցներ՝ աստիճանական պրոցես է:  Խոսքը 

առաջին հերթին վերաբերում է ուսուցման  պրոցեսում ՏՀՏ-երի արդյունավետ կիրառման 

կարողություններին:  Ուսուցիչների մեծ մասը ունի  այդ  ուղղությամբ  իր  գիտելիքներն  ու 

հմտությունները  խորացնելու   և  ՏՀՏ- երի կիրառման միջոցով ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման հնարավորություն:                                        

        Ուսուցման գործընթացում տեխնիկական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների կիրառումը 

ընդլայնելու համար պլանավորված է ձեռք բերել ինտերակտիվ գրատախտակներ, այլ 

սարքավորումներ և ավելացնել համակարգիչների քանակը: 

Այսօր դպրոցում դաստիարակության խնդիրներով զբաղվում են տնօրենությունը, դասղեկները, 

ուսուցչի օգնականները   և  բոլոր առարկաների ուսուցիչները: Դասղեկների, ուսուցիչների և 

ծնողների մասնակցությամբ  ստեղծված է դաստիարակության ազգային համակարգ, որն   իր 

մեջ  ներառում է արժեքային համակարգը, ծրագրերի և գործողությունների ամբողջությունը և 

կրթական գործընթացը: Երեխաների դաստիարակության գործում մեծ պատասխանատվություն 

են կրում հասարակության  բոլոր անդամները,  որոնք իրենց   փորձով, խորհուրդներով և 

դաստիարակչական  անձնական   մեթոդներով   օգնում  են մանկավարժական  կոլեկտիվին:  

                         Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության իրականացման 

գործընթացի կայուն զարգացման ապահովումը պայմանավորված է առաջին հերթին ՀՀ առջև 

ծառացած ժամանակակից մարտահրավերներով: Արտաքին մարտահրավերների շարքում 

նշվում են պատերազմները, շրջափակումը, աշխարհում և հարևան երկրներում մոլեգնող 

ահաբեկչություններն ու պատերազմները, հարևան որոշ պետությունների ծավալապաշտպան 

նկրտումները: 

            Այդ առումով  ստեղծվել  է  դաստիարակչական  գործող և կայուն համակարգ, որը 

ապահովում է  ֆիզիկապես և հոգեպես հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ, կարգապահ, 

ազգային արժեքները գիտակցող և դրանք համամարդկային արժեքներին զուգադրել 

կարողացող, փողոցային արատավոր բարքերից զերծ և բարոյական  բարձր արժեքներով 

օժտված քաղաքացու  ձևավորումը: Ելնելով դաստիարակության գործընթացի 

բազմաբովանդակությունից  և տարաբնույթ  ուղղություններից,  այն  իրականացնում  են  
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համապատասխանաբար  ֆիզկուլտուրայի  ուսուցիչը՝ ֆիզիկական դաստիարակությունը, 

զինվորական զեկավարը՝  ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, 

բարոյահոգեբանական , էկոլոգիական, աշխատանքային դաստիարակությունը՝  

փոխտնօրեններ , դասղեկները/ դասվարները/, դասավանդող ուսուցիչները: 

     Դպրոցի  զարգացման ծրագրի նախընտրելի ուղղությունները  տեսանելի են  ու 

աշխատանքները ուղղված են այդ ուղղություններով սպասվող արդյունքների ապահովմանը: 

Դրանք են՝ 

1. Կրթական  նոր  տեխնոլոգիաների  ներդրման, կրթության անհատականացման շնորհիվ 

որակյալ  կրթություն  ստանալու  համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում: 

2. Մանկավարժական  համակազմի  որակական  բարելավում, դպրոցի մանկավարժական  

աշխատողների   շարունակական  մասնագիտական զարգացում: 

3. Օտար  լեզուների  խորացված  ուսուցման, արտասահմանյան  իր հասակակիցների  հետ  

անմիջական շփումների  միջոցով  համաշխարհային մշակույթին  ծանոթ,  հայրենասեր  

քաղաքացու  ձևավորում: 

4. Համայնքի   սոցիալ-մշակութային  կենտրոն  հանդիսացող, համայնքի հետ ակտիվ  

համագործակցող  դպրոցի ձևավորում: 

5.  Դպրոցի  շենքային  պայմանների բարելավում: 

6. Ֆինանսատնտեսական  վիճակի  բարելավում  և  ձեռնարկատիրական գործունեության  

ծավալում: 

7. Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  համալրված միջավայրի ապահովում: 
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