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Մաս 1.  

Ընդհանուր տեղեկություններ «Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի մասին 

 

Հաստատության անվանումը, համարը 

Աբովյանի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ 

Հաստատության հասցեն 

Ք.Աբովյան   Ուսանողական թաղամաս 3 

Հաստատության հեռախոսահամարը (0222) 2-14-67 

 էլեկտրոնային  հասցեն   abovyanedu@mail.ru 

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների  համար  

Դասարանների 

թիվը 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ կամ 

նվազում) 

1 -ին դասարան 3 3 3 Կայուն 

2-րդ դասարան 3 3 3 Կայուն 

3-րդ դասարան 3 3 3 Կայուն 

4-ñ¹ դասարան 2 3 3 Կայուն 

5-րդ դասարան 3 2 3 Աճ 

6-րդ դասարան 2 3 2 Կայուն 

7-րդ դասարան 3 2 3 Աճ 

8-րդ դասարան 2 3 2 Նվազում 

9-րդ դասարան 2 2 3 Աճ 

10-րդ դասարան 1 1 2 Աճ 

11-րդ դասարան 1 1 1 Կայուն 

12-րդ դասարան 1 1 1 Կայուն 

Ընդամենը 26 27 29 Աճ 

 

Դասարանների թվաքանակի փոփոխության պատճառներ, եզրահանգումներ, 

մեկնաբանություններ 

 

Դասարանների  թիվը կայուն է:_Աճ է նկատվում նաև դպրոցի բարի համբավով ու 
ավանդույթներով, ուսուցիչների բարեխիղճ աշխատանքով և դպրոցում սանիտարահիգիենիկ 

նորմերի պահպանմամբ, աշակերտների համար անվտանգ ու ապահով միջավայրի 

ապահովմամբ:_ 
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Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը  ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար  

Սովորողների 

թիվը 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ կամ 

նվազում) 

1-ին դասարան 98 83 81 Նվազում 

2-րդ դասարան 83 100 76 Նվազում 

3-րդ դասարան 88 80 96 Աճ 

4- րդ դասարան 69 87 83 Նվազում 

5-րդ դասարան 81 66 84 Աճ 

6-րդ դասարան 66 79 66 Նվազում 

7-րդ դասարան 80 65 76 Աճ 

8-րդ դասարան 64 80 62 Նվազում 

9-րդ դասարան 58 63 78 Աճ 

10-րդ դասարան 23 28 36 Աճ 

11-րդ դասարան 21 22 30 Աճ 

12-րդ դասարան 29 21 22 Աճ 

Ընդամենը 760 774 790 Աճ 

 

Ըստ դասարնների՝ սովորողների թվի փոփոխության պատճառները,  եզրահանգումներ ու 
մեկնաբանություններ 

_Սովորողների թվի աճ է նկատվում, ուսուցիչների բարձր պատրաստվածության շնորհիվ և 

բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ:_ 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ  2 ուստարիների 
համար 

Ցուցանիշը 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ 

կամ նվազում) 

Սովորողների ընդհանուր թիվը 

ուսումնական տարվա սկզբին` 

տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1 -

ի դրությամբ 

760 774 790 Աճ 

Սովորողների ընդհանուր թիվը 

ուսումնական տարվա վերջին` 

տվյալ ուստարվա հունիսի 3-ի 

դրությամբ 

760 775 778 Աճ 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

ընդունված սովորողների թիվը 
11 140 19 Նվազում 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

հեռացած սովորողների թիվը 
11 138 31 Նվազում 

 

Սովորողների թվաքանակի փոփոխության պատճառները, եզրահանգումներ ու 
մեկնաբանություններ: 

 

Տարրական դասարանների ավելացման շնորհիվ աճ է նկատվում, որը պայմանավորված է 

նաև դպրոցում որակյալ կրթությամբ :  
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 Աղյուսակ  4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝  ընթացիկ   և նախորդ  2 

ուստարիների համար 

Ցուցանիշը  
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխություն 

ների դինամիկան 

(աճ կամ 

նվազում) 

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 42 47 46 Աճ 

Ուսուցիչների միջին շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը կամ 

դրույքաչափը 

20,1 ժամ 18,3 Å³Ù 20,1 Å³Ù Աճ 

Ուսուցիչների թվաքանակի ու միջին ծանրաբեռնվածության փոփոխությունների 

պատճառները,   եզրահանգումներ ու մեկնաբանություններ  

Աշակերտների թվի աճի հետ կապված ավելացել են դասարանների թիվը, ինչպես նաև 

ուսուցիչների թիվը, ուստի ուսուցիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը աճել է: 

  Աղյուսակ  5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և 

նախորդ  2  ուստարիների համար 

Ուսուցիչների թիվը 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ 

կամ նվազում) 

Մինչև 30 տարեկան 5 11 7 Նվազում 

31-ից 40 տարեկան 14 15 20 Աճ 

41ից -50 տարեկան 4 5 3 Նվազում 

51-ից -55 տարեկան 3 4 5 Աճ 

56 տարեկան և ավելի 16 12 11 Նվազում 

Ուսուցիչների տարիքային կազմը, փոփոխության պատճառները, եզրահանգումներ ու 
մեկնաբանություններ 

_Դպրոցում աշխատանքի են անցել նոր երիտասարդ կադրեր, ուսուցիչների գերակշռող մասը 

երիտասարդ  են, իսկ միջին տարիքի ուսուցիչների թիվը նվազել է,  վերջիններս օժտված են 

մասնագիտական  մանկավարժական հմտություններով և կարողություններով և իրենց փորձն ու 
հմտությունը ներդնում են սկսնակ ուսուցիչների ուսումնադաստիարակչական գործընթացը  ճիշտ 

կազմակերպելու համար: 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ  հաստատության  ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ  

 

Անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Պաշտոնը Տվյալ 

պաշտոնում 

աշխատելու 

ժամանակահատ

վածը 

Տվյալ 

հաստատություն

ում աշխատելու 

ժամանակահատ

-վածը 

Պետական 

պարգևները, 

կոչումները և այլն 

Անահիտ  

Դաղբաշյան 

Սարգսի 
Տնօրեն 12 տարի 12 տարի. - 

Ցողիկ 

Փալանդուզյան  

Հրանտի 

Տնօրենի 

ուսումնական 

աշխատանքների 

23 տարի 31 տարի - 
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գծով տեղակալ 

Օսեպ   

Շահոյան  

Ազատի 

Տնօրենի 

ուսումնական 

աշխատանքների 

գծով տեղակալ 

25. տարի 25  տարի. - 

Եվա  Քոլայան  

Միխայիլի 

Տնօրենի 

մասնագիտացված 

կրթական 

աջակցություն-ների  

գծով տեղակալ 

23 տարի 26 տարի - 

Վարդան  

Սուրենի 

Ադամյան 

Տնօրենի տնտեսական 

գծով տեղակալ 
4 տարի 10 տարի - 

Ալլա 

Թևոտրոսյան 

Ջանֆիդանի 

Գլխավոր հաշվապահ 23. տարի 31 տարի - 

 
 

 Աղյուսակ 7. Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ 
 

Անուն, ազգանուն, 

հայրանուն 

Աշխատանքի վայրը, 

զբաղեցրած պաշտոնը 
Կրթությունը 

Հաստատության 

խորհրդի կազմում 

ընդգրկված լինելու 

ժամանակահատվ

ածը 

Պետական 

պարգևներ

ը, 

կոչումները 

և այլն 

Գևորգյան  Գագիկ 

Կոտայքի 

մարզպետարանի 

ներկայացուցիչ 

Բարձրագույն 2 տարի 8 ամիս  

Նավոյան Մայրանուշ 

 
ԿԳՄՍՆ  ներկայացուցիչ Բարձրագույն 2 տարի 8 ամիս  

Գասպարյան Մելինե 

 
ԿԳՄՍՆ  ներկայացուցիչ Բարձրագույն 2 տարի 8 ամիս  

Պետրոսյան Արմինե ԿԳՄՍՆ  ներկայացուցիչ Բարձրագույն 2 տարի  8 ամիս  

Փալանդուզյան  Ցողիկ 
Աբովյանի 

կրթահամալիր 
Բարձրագույն 2 տարի  8 ամիս  

Գասպարյան Գոհար 
Աբովյանի 

կրթահամալիր 
Բարձրագույն 2 տարի 8 ամիս  

Պետրոսյան Անահիտ 
Աբովյանի 

կրթահամալիր 

(ուսումնարան) 

Միջին 

մասնագիտ. 

 

2 տարի 8 ամիս 
 

Ենգիբարյան Լուսինե 

 
Ծնող խորհուրդ Բարձրագույն 2 տարի 8 ամիս  

Պետրոսյան Հերմինե Ծնող խորհուրդ - 2 տարի  8 ամիս  

Բաղդասարյան Ծովինար Ծնող խորհուրդ - 9 ամիս  

Հախվերդյան Անահիտ 

Աբովյանի 

կրթահամալիր 

(ուսանող) 

- 2 տարի  8 ամիս  

 

      Խորհուրդը սահմանված կարգով գումարում է նիստեր ինչպես հերթական, այնպես էլ 

արտահերթ: Նիստերին քննարկվել է ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիոն և 

հաստիքային ցուցակները, զարգացման ծրագիրը, ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, 

փոփոխությունները, գույքի օտարման, բյուջետային ֆինանսավորման հայտը, 



6 

ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության հաշվետվությունները, 

ներքին և արտաքին գնահատման արդյունքները: Հաստատում է դպրոցի ներքին կարգապահական 

կանոնները, ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգը: 

 

Մաս 2.  

Սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության 

պահպանումը 

  Աղյուսակ  8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի 

վերաբերյալ 
Դիտարկման ամսաթիվ 07.06․ 2022թ․ 

Դասասենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

 

Սեղան-

նստարանների 

դասավորվածությ

ան 

ձևը(շարքերով,շրջ

անաձև,T-աձև, 

П-աձև,խառը) 

Սեղան-

նստարանների

թիվը 

Սեղան-

նստարանների 

շարքերի և միմյանց 

միջև 

հեռավորությունները  

Դասասենյակ   N1 74.4 Խառը   

Դասասենյակ   N2 37.5 Շարքերով 8/16 100սմ 

Դասասենյակ   N3 47.1 Շարքերով 10/20 50սմ 

Դասասենյակ   N4 41.7 T ձև 7/14 50սմ 

Դասասենյակ   N5 42.9 Շարքերով 18/36 50սմ 

Դասասենյակ   N6 49.41 Շարքերով 9/18 100սմ 

Դասասենյակ   N7 32.6 Շարքերով 6/12 100սմ 

Դասասենյակ   N8 38.15 Շարքերով 10/20 100սմ 

Դասասենյակ   N9 36.3 Շարքերով 10/20 50սմ 

Դասասենյակ   10 26.2 Շարքերո 8/16 50սմ 

Դասասենյակ   11 37.17 Շարքերով 9.18 50սմ 

Դասասենյակ   13 73.78 Խառը/ներառ/   

Դասասենյակ   14 71.4 Շարքերով 15/30 50սմ 

Դասասենյակ   15 34.2 T ձև 7.14  

Դասասենյակ   16 35.7 Շարքերով 18/24 50սմ 

Դասասենյակ   17 15.73 Շարքերով 8.13 50սմ 

Դասասենյակ   22 36.9 Շարքերով 14/28 50սմ 

Դասասենյակ   23 37.2 Շարքերով 13/32 50սմ 

Դասասենյակ   24 38.10 Շարքերով 14.28 50սմ 

Դասասենյակ   25 34.6 Շարքերով 13/26 50սմ 

Դասասենյակ   26 50.7 Շարքերով 17/34 50սմ 

Դասասենյակ   28 51.6 Շարքերով 19/34 50սմ 

Դասասենյակ  29 47.4 Շարքերով 18/35 50սմ 

Դասասենյակ  29ա 44.4 Շարքերով 18/36 50սմ 

Դասասենյակ  30 36.6 Շարքերով 15/24 50սմ 

Դասասենյակ  31 24.6 Շարքերով 12/24 70սմ 

Դասասենյակ  32 24.0 Շարքերով 5/10 50սմ 

Դասասենյակ  33 36.0 Շարքերով 13/26 50սմ 

Դասասենյակ  34 48.3 Շարքերով 17/32 50սմ 

Դասասենյակ  37 35.7 Շարքերով 10/20 50սմ 

Դասասենյակ  N38 51.4 Շարքերով 15/30 50սմ 

Դասասենյակ  N40 71.4 Շարքերով 13/19 60սմ 

Դասասենյակ  N41 38.43 Շարքերով 12/24 50սմ 

Դասասենյակ  N42 29.0 Շարքերով 10/20 50սմ 

Դասասենյակ  N43 27.0 Շարքերով 10.20 100սմ 

Դասասենյակ  N44 34.4 Շարքերով 14/28 100սմ 

Դասասենյակ  N45 33.3 Շարքերով 10/20 100սմ 
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Դասասենյակ  N47 30.6 Շարքերով 11/22 100սմ 

 
Սեղան-նստարանների դասավորության նախընտրելի ձևի պատճառները: Եզրահանգումներ 

և մեկնաբանություններ դասասենյակների կահավորման առավել նպաստավոր ձևերի 

վերաբերյալ՝ ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու և դասապրոցեսի 

ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը խթանելու նպատակով: 

Սեղան-նստարանների դասավորվածությունը շարքերով նախընտրելի է, որպեսզի բոլորը գտնվեն 

ուսուցչի ուշադրության կենտրոնում և աշակերտի համար տեսանելի լինի գրատախտակը:  

 

 Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի 

վերաբերյալ 
 

Դիտարկման ամսաթիվ 05․09․ .2021թ. 

Դասասենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

Մեկ սովորողին ընկնող 

մակերեսը(քմ) 

Նորմերից պակաս կամ 

ավել մակերեսը 

(քմ) 

Դասասենյակ N1 74.4 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   N2 37.5 2 Նորմա 

Դասասենյակ   N3 47.1 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   N4 41.7 2 Նորմա 

Դասասենյակ   N5 42.9 2 Նորմա 

Դասասենյակ   N6 49.41 2 Նորմա 

Դասասենյակ   N7 32.6 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   N8 38.15 2 Նորմա 

Դասասենյակ   N9 36.3 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   10 26.2 2 Նորմա 

Դասասենյակ   11 37.17 2 Նորմա 

Դասասենյակ   13 73.78 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   14 71.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ   15 34.2 2 Նորմա 

Դասասենյակ   16 35.7 2 Նորմա 

Դասասենյակ   17 15.73 2 Նորմա 

Դասասենյակ   22 36.9 2 Նորմա 

Դասասենյակ   23 37.2 2 Նորմա 

Դասասենյակ   24 38.10 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ   25 34.6 2 Նորմա 

Դասասենյակ   26 50.7 2 Նորմա 

Դասասենյակ   28 51.6 2 Նորմա 

Դասասենյակ   29 47.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ  29ա 44.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ  30 36.6 2 Նորմա 

Դասասենյակ  31 24.6 2 Նորմա 

Դասասենյակ  32 24.0 1,8 Նորմա 

Դասասենյակ  33 36.0 2 Նորմա 

Դասասենյակ  34 48.3 2 Նորմա 

Դասասենյակ  37 35.7 2 Նորմա 

Դասասենյակ  38 51.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ  40 71.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ  41 38.43 2 Նորմա 

Դասասենյակ  42 29.0 1.8 Նորմա 
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Դպրոցի շենքը տիպային է, բոլոր դասասենյակներն ունեն անմիջական բնական 
լուսավորություն: Ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով մշտապես 
սեղան-նստարանների դասավորվածությունը անընդհատ վերադասավորվում է` շարքերով, 
շրջանաձև, T-աձև, П-աձև, խառը՝ կախված դասապրոցեսի ուսուցման մեթոդների ընտրությունից: 
Սեղանների շարքերով դասավորությունը նպաստավոր է սանիտարական նորմերը՝ 
հեռավորություն գրատախտակից, բնական լուսավորություն, տարածություն,սովորող-սովորող և 
այլն բավարարելու համար:Սեղանների շարքերով դասավորվածությունը նպաստում է սեղանների 
ռացիոնալ տեղաշարժին՝ խմբային փոխներգործուն դասեր անցկացնելու համար: 

 

Դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը, 

եզրահանգումներ: 

Դպրոցի շենքի մի մասը կառուցված է եղել ուսումնարանային լսարանների նպատակով,ուստի 

դասարանների մի մասը չի համապատասխանում  պահանջվող նորմերին: 

2.4. Հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը 

նկարագրող չափանիշներ 

Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է նպատակային և ուսուցողական ծրագրեր, 

որոնք ուղղված են սովորողների շրջանում անվտանգ կենսագործունեության և առողջ 

ապրելակերպի կարողությունների ու հմտությունների ձևավորմանը: 

 

Չափանիշներ 1 և 2 

  Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և 

սովորողների տեղեկացված լինելու մասին  
    

N Չափանիշը 

 

Կատարել նշում համապատասխան 

փաստաթղթի և գույքի առկայության 

մասին (գրել փաստաթղթի 

անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, 

թվարկել առկա գույքը) 

Արձանագրել իրավիճակը 

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և 

սովորողները տիրապետում են արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու վարքականոններին 

Ուս. հաստատության աշխա-

տակազմի և սովորողների գերակշռող 

մասը տիրապետում է ԱԻ-ում 

գործելու կանոններին: 

ՆԶՊ և անվտանգ 

կենսագործունեություն առարկայի 

չափորոշիչ՝ հաստատված  

1.10.2007թ. ՀՀ ԿԳՆ կողմից: 

2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և 

սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում 

առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական 

վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և 

այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց 

օգտագործման կանոններին 

Ուս.հաստատության 

աշխատակազմը և սովորողները 

տեղեկացված են առկա 

անվտանգության միջոցների 

գտնվելու տեղի, ինչպես նաև այդ 

միջոցներից օգտվելու կարգի մասին: 

Դասասենյակ  43 27.0 1.8 Նորմա 

Դասասենյակ  44 34.4 2 Նորմա 

Դասասենյակ  45 33.3 1.8 Նորմա 

Դասասենյակ  47 30.6 2 Նորմա 
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Համայնքների պաշտպանվածության 

հարցեր՝ ՈՒՍՄԹ ձեռնարկ 2009թ.: 

 

    Այս չափանիշների ամբողջական ներկայացման նպատակով իրականացված հարցումների և դ 

րանց արդյունքների հակիրճ ներկայացումը ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր 

շահառու խմբի: 

Ըստ հարցման արդյունքների հաստատության սովորողները և աշխատակազմը տիրապետում են 

արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Սովորողներ՝     99%, 

աշխատակազմ՝  100%: 

 

 
 
 

Չափանիշ 3 

 Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության 

ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությանում իրականացվող միջոցառումների 

վերաբերյալ  
 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, 

նկարագիրը և օգտագործված 

ուսումնական նյութերը և 

պարագաները 

Մասնակից 

սովորողների և 

աշխատակիցների 

թիվը 

2  

կիսամյակում 

2021-2022թ 

ուստարի 

 Աբովյան քաղաքի հնարավոր 

բնական աղետների քարտեզի 

կազմում: Տարածքի քարտեզ, 

տեղեկություններ քաղել 
համապատասխան ատլասներից, 

բնական աղետների 

ամփոփագրերից։  

106 աշխատակից, 

790 սովորող 

2022թ. 5-ից 12-րդ 
Տարահանման աշխատանքների 

նախապատրաստում 

106աշխատակից, 

454 աշակերտ 

2022թ. 

Հունվար 

10-ից  12 

դասարան 

Մարմնի տարբեր հատվածների 

վրա նախնական վիրակապի 

տեղադրում: 

88 

2022թ. 

Հունվար 
8-րդ և 9-րդ 

Անձնակազմի պատսպարումը 

ապաստարանում օդային 

տագնապ ազդանշանի դեպքում: 

Վիրավորների տեղափոխումը 

պատգարակով: 

Առաջին բուժօգնության 

ցուցաբերում: 

140 

2022թ. 3-րդ 

Հակագազի սաղավարտ-դիմակի 

չափերի որոշումը: Ֆիլտրող 

հակագազի հագնումը: Երեխային 

հակագազի հագցնելը: 

96 

2022թ. 3-9-րդ 
Դասղեկի ժամեր՝ նվիրված 

քաղպաշտպանության օրվան 

18  աշխատակից, 

545 աշակերտ 

 

Անցկացված միջոցառումների արդյունավետության գնահատման նպատակով 

իրականացված հարցումները սովորողների և հաստատության աշխատակիցների շրջանում և 
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դրանց արդյունքների հակիրճ ներկայացումը ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրանքանչյուր 

շահառու խմբի: 

Աշխատակազմը տեղեկացված է դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների 
(էլեկտրական վահանակի) տեղերին և տիրապետում են դրանց օգտագործման ձևերին: 

Աշակերտները տեղեկացված են դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական 

վահանակի) տեղերին և տիրապետում են դրանց օգտագործման ձևերին: 

 

Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի անձնակազմի և սովորողների անվտանգ 

կենսագործունեությունը նկարագրող չափանիշներ 

 

Դպրոցը տեղակայված է  Աբովյան քաղաքի, Ուսանողական թաղ. 3 հասցեում: Տարածքի 

մակերեսը 2.3 հա է, երկու կողմից շրջապատված է  ճանապարհներով, կանաչապատված է, 

տնկված են դեկորատիվ ծառեր: Ջրածածկման վտանգ չկա: Դպրոցի շենքը կառուցված է երկաթ- 

բետոնյա  կոնստրուկցիաներից: Այն բաղկացած է մեկ չորսհարկանի մասնաշենքից երկու հատ էլ 
երկու հարկանի մասնաշենքերից: Շենքը կառուցվել է 1979թ.: Այժմ դպրոցը գտնվում է 

վերանորոգման մեջ: Հիմնովին վերանորոգվել  է սպորտ դահլիճը: 1-ին  մասնաշենքի տակ 

կառուցված է նկուղ, որը ծառայում է որպես հրաձգարան: Ռազմական գործողությունների 

ժամանակ այնտեղ կարող  են պատսպարվել դպրոցի անձնակազմի մեծ մասը: 

Առավելագույն չափը 780 աշակերտ: Դպրոցի էներգամատակարարումը  ապահովված է 

տարածքում գտնվող ենթակայանից, ջրամատակարարումը կատարվում է քաղաքային ջրմուղից: 

Դպրոցը ունի իր ջեռուցման համակարգը: Կաթսայատունը աշխատում է բնական գազով: 

Դպրոցը կարիք ունի ներքին կապի  ցանցերի  վերանորոգման: Ինչպես դպրոցում, այնպես էլ 
տարածքում պայթունավտանգ, ճառագայթային, կենսաբանական, թունավոր նյութերի 

արտադրություն կամ պահեստներ չկան: 

Դպրոցը հեռու է ավտոմայրուղուց  2.5կմ: Դպրոցը կառուցվել է 1979թ.:  

Չափանիշ 4 Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող 

են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին: Հաստատության տարածքը մաքուր է:Աղբը 

կանոնավորապես հավաքվում  է աղբարկղերում և դուրս  բերվում հաստատության տարածքից: 

Հաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբար միջոցառումներ են իրականացվում 

կրծողների, վտանգավոր միջատների, թափառող շների, կատուների և այլ կենդանիների դեմ: 

 Աղյուսակ 12. Տվյալներ Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի քաղաքացիական պաշտպանության 

պլանից  բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող 

միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ  

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման / վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և 

օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը 

 

Մասնակից 

սովորողներ

ի և 

աշխատակի

ցների թիվը 

01.2022թ. III 
դասարան 

 

Սուր կենցաղային իրադրությունները և դրանց 

ազդեցությունը: 

96 

աշակերտ,  

35 

աշխատակ

ից 

012022թ. VI 

դասարան 

 

Հնարավոր բնական աղետների կանխարգելման 

նպատակով իրականացվող հիմնական միջոցառումերը: 

83 

Գեներալ  Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության համակարգը, խնդիրները: 
58 

02.2022թ. 
 Կազմվել է կազմավորումների (սանիտարական, 

փրկարարական, հրշեջ, բուժկետ) ցուցակ: 
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02.2022թ.  
Արտակարգ իրավիճակների մասին ազդարարումը և 

բնակչության գործողությունների հաջորդականությունը: 
 

03.2022թ 
II-IX 

դասարան 
Կատարվել է տարահանում: 

 
621 

03.2022թ. 
II-VII 

դասարան 

Դասղեկի ժամերին անցկացվել է քաղպաշտպանության 

դասեր, ըստ ծրագրի: 
481 

02.2022թ. 
II-IX 

դասարան 
Կատարվել է տարահանում: 

 
621 

04.2022թ  
Աշակերտների գործողությունները հնարավոր բնական 

աղետների ժամանակ: 
 

 

Անցկացված միջոցառումների և վարժանքների արդյունավետության տարհանման գնահատման 

նպատակով իրականացված հարցումները սովորողների և աշխատակիցների շրջանում և դրանց 

արդյունքների հակիրճ ներկայացումը՝  ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրանքանչյուր շահառու 
խմբի: 

Ցուցադրվել է տեսաֆիլմ՝  1. աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ, 2. տարահանման 

ցուցադրման տեսաֆիլմ, 3. Երկրաշարժի, 4. Տեսաֆիլմ առաջին բուժօգնությունից: 

Տեղական վտանգների գնահատման, աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ 
սեյսմակայունությունը դպրոցում աշխատակազմի հետ իրականացվել են տարաբնույթ 

միջոցառումներ: Սեյսմակայունությունը որոշելու համար կատարվել է դպրոցի բոլոր 

մասնաշենքի ներքին և արտաքին մասերի նկարահանում և կազմվել համապատասխան 

փաստաթուղթ: 

Աշխատակազմ ՝  100%: 

Տեղական վտանգների գնահատման աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ դպրոցում 

աշակերտների  հետ իրականացվել են տարաբնույթ միջոցառումներ: 

Աշակերտներ ՝   100%: 

 

 
Չափանիշներ 5-7 

 

 Աղյուսակ 13. Տվյալներ  հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին 

 

Դիտարկման ամսաթիվ  06.07.2022թ. 

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո Ոչ 

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում 

հաստատության շենքը) 

Դասասենյակները, 

դահլիճները, այլ 

սենյակները, 

միջանցքները և այլն 

Ջեռուցման ձևը, 

(վառելիքի տեսակը) 

Ջերմաստիճանը 

շրջայցի պահին 

Ջեռուցման ժամերը 

 

Դասասենյակ N1 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N2 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N3 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N4 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N5 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N6 Կենտրոնացված գազ 200 24 ժամ 
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Լոկալ Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N7 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N8 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N9 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N10 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N11 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N13 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N14 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N15 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N16 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N17 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N22 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N23 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N24 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N25 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N26 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   N28 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ   29 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  29ա Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  30 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  31 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  32 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  33 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  34 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Դասասենյակ  37 Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Մարզադահլիճ Կենտրոնացված գազ 

Լոկալ 

200 24 ժամ 

           Շուրջօրյա 

Միջոցառումների դահլիճ - 200 24 ժամ 

           Շուրջօրյա 

Ուսուցչանոց Գազ 180 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

Բուֆետ Գազ 200 24 ժամ 

Շուրջօրյա 



13 

1-ին հարկի միջանցքներ Կենտրոնացված գազ 180 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

2-ին հարկի միջանցքներ Կենտրոնացված գազ 180 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

3-րդ  հարկի միջանցքներ Կենտրոնացված գազ 180 24 ժամ 

Շուրջօրյա 

 

Ջեռուցման հետ կապված վիճակն ու խնդիրները, եզրահանգումներ ու առաջարկություններ: 

 

Հզորացվել են ջեռուցման կաթսաները, որոնք  ավելի կայուն  ջերմաստիճան են  ապահովում: 

Բոլոր դասաններում առկա են լոկալ  ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, ջեռուցման 

ամիսներին  դասասենյակներում և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է 

սանիտարահիգիենիկ նորմերին, գործում է շրջօրյա առանց խափանումների: Հյուսիսային կողմի 

դասասենյակներում (խիստ ձմռանը) օգտագործվում են նաև էլեկտրական տաքացուցիչներ; 

Չափանիշներ 8-11 

 Աղյուսակ 14. Տվյալներ հաստատության ՊՈԱԿ-ի ջրամատակարարման, սանհանգույցների 
(կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ  
 

Դիտարկման ամսաթիվ  22.09.2021թ. 

Հաստատության ջրամատակարարումը 

(լրացնել համապատասխան սյունակը) 

Ապահովված է շուրջօրյա 

հոսող խմելու ջրով  

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող 

խմելու ջրով  

Ապահովված չէ հոսող խմելու 

ջրով 

Այո Օրեկան քանի՞ ժամ է 

ջրամատակարարումը  

(նկարագրել խնդիրը)  

Ոչ 24 ժամ (պարզաբանել ինչպե՞ս է 

լուծվում ջրամատակարաման 

հարցը) 

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը 

Շենքի 

հարկը 

 

Սանհանգ

ույցների 

թիվը 

Աղջիկների 

սան-

հանգույցի 

առկայու 

Թյունը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

Տղաների 

սան-

հանգույցի 

առկայու 

թյունը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

Հիգիենայի 

պարագաների 

առկայու 

թյունը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

Հարմարեց 

վածությունը 

հաշմանդա 

մությունունե

ցող անձանց 

կարիքներին 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

 

Վերանո 

րոգված են, 

թե ոչ 

(ընդգծել 
այո կամ ոչ 
բառերը) 

1-ին 

հարկ 

4 Այո 

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո 

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

2-րդ 

հարկ 

4 Այո 

Ոչ 

Այո 

Ոչ 

Այո 

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

3-րդ 

հարկ 

4 Այո 

Ոչ 

Այո 

Ոչ 

Այո 

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

 

Ջրամատակարարման և սանհագույցների հետ կապված վիճակն ու խնդիրները, 

եզրահանգումներ ու մեկնաբանություններ: 
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Դպրոցն ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով, սանհանգույցները ապահովված են 

հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (հեղուկ օճառ,թուղթ): 

 
Չափանիշներ 12 - 13 

Աղյուսակ 15. Տվյալներ հաստատության սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման 

վերաբերյալ 
Դիտարկման ամսաթիվ  23․09.2021թ․ 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո  Ոչ 

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում 

սովորողների և աշխատակիցների սննդի 

ապահովման խնդիրը) 

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ 

համապատասխան պաստառներ, թե ոչ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո  Ոչ  

Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության 

Սննդի 

կետի 

տեսակը 

(բուֆետ, 

ճաշարան ) 

Միաժա 

մանակ 

սնվելու 

հնարավոր

ություն 

ունեցող 

անձնաց 

թիվը և 

տարածքը 

(քմ) 

Սառը և տաք 

հոսող ջրի 

առկայությունը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ բառերը) 

Լվացարանի և 

հիգիենայի 

պարագաների 

առկայությունը 

(ընդգծել այո կամ 

ոչ բառերը) 

Տաք սննդի 

հնարավորու

թյունը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

Վերանո 

րոգված է, թե 

ոչ 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 
բառերը) 

Ճաշարան ՞՞՞290քմ Այո՛,սառը և 

տաք 

 

Այո  

 

Այո  

 

Այո  ՈՉ 

 

Սննդի կետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները, եզրահանգումներ ու 
առաջարկություններ: 

Դպրոցի  ճաշարանի տարածքը վերանորոգված է, հարմարավետ, մաքուր և ապահովված է 

սանիտարահիգիենիկ պարագաներով, սառնարանով և կահույքով: 

ճաշարանի տարածքում ուսուցիչները հերթապահում են և մեծ պատասխանատվությամբ են 

կանոնակարգում   ճաշարանի  աշխատանքները։ Ճաշարանում աշակերտները սպասարկվում են 

գրաֆիկի համաձայն: 

Չափանիշ 14 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ   հաստատությունում  բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման 

վիճակի վերաբերյալ  
 
 
 
 
 

Դիտարկման ամսաթիվ   24.09.2021թ. 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 
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Այո  Ոչ 

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում 

սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին 

բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:) 

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին 

բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) 

Այո 

Ոչ 

Բուժկետի 

գտնվելու 

հարկը և 

տարածքը 

(քմ) 

Բուժաշխա

տողներ 

թիվը և 

նրանց 

պաշտոն 

ները 

Բուժկետում առկա 

գույքը 

Բուժկե

տը 

վերանո 

րոգված 

է, թե ոչ 

(ընդգծել 
այո կամ 

ոչ 
բառերը) 

Սանիտարական 

վիճակը  

Առաջին 

բուժօգնության 

միջոցների և 

դեղերի 

առկայությունը  

3-րդ հարկ  

14քմ 

1-կցված է 

համայնքի 

բժ.կենտ 

րոնին 

Դեղերի պահարան, 

կշեռք, գրասեղան, 

բժշկական սեղան, 

լվացարան, բիքս, 

տոնոմետր, հասա- 

կաչափ, ռետինե 

լարաններ, 

ֆոնենդոսկոպ, 

տեսողության 

սրության որոշման 

աղյուսակ, միանվագ 

ներարկիչ, 

բժշկական 

ջերմաչափ, 

շինաներ  
 

Այո 

Ոչ 

Բավարար առկա է 

 

Բուժկետի առկայության և դրա վիճակի հետ կապված խնդիրները եզրահանգումներ ու 
առաջարկություններ: 

Բուժկետը վերանորոգված է, կահավորված, պահպանված են սանիտարահիգիենիկ կանոնները: 

Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման  

դժվարությունները կանխարգելու  նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին մեկ անգամ 

անցնում է բժշկական հետազոտություն:  

Դպրոցի բուժքույրը կարողանում է ապահովել դպրոցի սովորողների և անձնակազմի առաջին 
բուժօգնության տրամադրումը և բուժսպասարկումը: Կազմակերպվում են մշտական շրջայցեր, 
ստուգվում սովորողների սանիտարահիգիենիկ վիճակը, դպրոցի մաքրությունը, սանհանգույցների 
վիճակը: Բուժկետի գույքը կարիք ունի թարմացման, անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր բժշկական 
սարքեր, դեղորայք: 

2.5. Սոցիալական առողջության չափանիշներ 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ հաստատությունում սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական 
առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ  
 

      Ուսումնական հաստատությունը  ապահովում է կրթական ծրագրի անվտանգ և ապահով 

պայմաններ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների ֆիզիկական զարգացման  և 
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առողջության  ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական 

հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ: 

 
 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի 

օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում 

Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, 

սովորողը 

(ները) 

Ձեռնարկված միջոցառումը 

1. Չի արձանագրվել    

2.    

3.    

........    

Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կանխարգելման 

ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները 

Ծրագիրը կամ  միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը 

 

      1 Ծխախոտի, ալկոհոլի և թմրանյութի դեմ պայքար 12․ 10․ 2021 8-9-րդ 

               2       Ինչպես չդառնանք խաբեության զոհ 09.11.2021 6-7-րդ դաս. 

3 Թրաֆիքինգ կամ մարդկանց վաճառք 14.12.2021 10-12-րդ դաս. 

  

Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց 

բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը 

Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու 

կանխմանն ուղղված 

քայլերը 

1.Չի արձանագրվել    

2.    

.....    

Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական 

ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային 

քննարկման մեխանիզմները 

Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, 

սովորողը (ները) 

Բացահայտման, 

քննարկման մեխանիզմը, 

ձեռնարկված քայլերը և 

կանխարգելման ուղիները 

Հանդուրժողականություն և 

խտրականություն 

13.12.2021

21.12.2021 

9-11-րդ դաս. Զրույցներ և օրինակներ 

կյանքից 

2.Բռնության բացառում 08.02.2022 7-8-րդ դաս. Զրույցներ 

.........    

Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում 
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ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես 

նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի ն զարգացման 

համար անվտանգ  միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված 

միջոցառումներ և մեխանիզմներ 

Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները 

դրանց թիվը 

Առաջադրված մեխանիզմ 

1.Երեխայի խնամք և 

դաստիարակություն 

12.11.2021 80 Ծնողական ժողով 

2.Ապահով համացանց 24.11.2021 76 Իրազեկման զրույց 

    

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին 

սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով 

Դասընթացի անվանումը, միջոցառման 

թեման, օգտագործված 

ուսումնամեթոդական նյութերը  

Ամսաթիվ Դասարանը 

(ները) 

Մասնակիցների 

թիվը 

1.ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի 

միջազգային 

02.12.2021  11-12-րդ դաս. 52 

2.Առողջ ապրելակերպ 19.01.2022 8-10 –րդ դաս. 150 

    

Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած 
միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ 

Դասընթացի անվանումը, միջոցառման 

թեման, օգտագործված 

ուսումնամեթոդական նյութերը 

Ամսաթիվ Դասարանը (ները) Մասնակիցների 
թիվը 

1.Զրույց աշակերտների հետ« 

հանդուրժողականություն թեմայով 

17.09.2021 8-10. 170 

    

2. Տեսահոլովակների դիտում Տարվա 
ընթացքու
մ 

7-10-րդ դաս. 240 

 

Վերլուծել հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված 

աշխատանքների արդյունավետությունը, առկա խնդիրները և Հաստատության սովորողների ֆիզիկական, 
հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը, առկա խնդիրները, 

եզրահանգումներ ու մեկնաբանություն: Մանկավարժական կոլեկտիվը մշտական և հետևողական 

աշխատանքներ է տանում սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջության, բռնության, 
ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ ապահով 

միջավայրի ամրապնդման ուղղությամբ: Ծնողական ժողովներում, աշակերտական խորհրդի նիստերում 

աշակերտներին և ծնողներին իրազեկելու և այդ վերոնշյալ բացասական երևույթները կանխարգելելու 

նպատակով հաճախակի նման թեմաներով զրույցներ և զեկուցումներ են անցկացվում: Հանդիպումներ են 
կազմակերպվում ՆԳԲ-ի անչափահասների բաժնի տեսուչի հետ: Աշխատանքներ են տարվում աշակերտների, 

ինչպես նաև ուսուցիչների և ծնողների միջև հանդուրժողականության, փոխադարձ հարգանքի, 

փոխըմբռնման և փոխզիջման, համագործակցային հարաբերություններ սերմանելու, կրթելու և 
դաստիարակելու, ժամանակակից մարտահրավերների դեմ համատեղ պայքարելու ուղղությամբ: 
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Դպրոցում աշխատում է հոգեբան, որը մասնակցում է դասղեկի ժամերին, անցկացնում հոգեբանական 

խորհրդատվություն: Անհատական զրույցներ է անցկացնում հոգեբանական ճնշվածության և վարքային 
խնդիրների հաղթահարման նպատակով: 

Նման միջոցառումները նպաստում են վերոնշյալ վտանգների մասին սովորողների և ծնողների շրջանում 
իրազեկմանը և մարդկանց շահագործման կանխարգելմանը: 

Հիմնական շահառուների կարծիքը նշված հարցերի շուրջ իրականացված հարցումներ սովորողների, 

ծնողների, ուսուցիչների և վարչական աշխատողների շրջանում՝ նախապես պատրաստված 
հարցաթերթերով: Հարցման արդյունքները հակիրճ ներկայացնել ստորև: 

Դպրոցում ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների օգտագործման դեպքեր չեն գրանցվել և ըստ 

աշխատակազմի հարցման արդյունքների այն կազմում է 95%, ծնողներինը՝ 81%, աշակերտներինը՝ 98%: 
Դպրոցում գործում են սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման 

դեպքերի բացահայտման, զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմներ, ըստ 

հարցման արդյունքների կազմում է աշխատակազմ՝ 100%, աշակերտներ՝ 95%, ծնողներ՝ 99%: 
Հաստատությունում իրականացվում են մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի բացահայտմանն ու 

կանխմանն ուղղված աշխատանքներ, ըստ հարցման արդյունքների այն կազմում է.   աշխատակազմ՝  

97%,աշակերտներ՝ 98%, ծնողներ՝ 98%: 

 Հաստատությունն իրականացնում է երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական 
պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, 

ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի 

ձևավորման հարցերի վերաբերյալ միջոցառումներ: 
Աշխատակազմ՝ 98%, աշակերտներ՝ 97%, ծնողներ՝ 98%: 

   Հաստատությունը ստեղծել է ուսումնամեթոդական նյութեր և իրականացնում է ուսումնական 

դասընթացներ՝ ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ: Ըստ հարցման 
արդյունքների այն կազմում է.  աշխատակազմ՝ 100%, աշակերտներ՝ 99%, ծնողներ՝ 98%: 

 
 

Մաս 3. 

Հաստատության  գործունեության արդյունավետություն 

   սովորողների առաջադիմությունը նկարագրող ցուցանիշները  հետևյալն են՝ 

Աղյուսակ 18  

Հիմնական 

առարկաներ 

Սովորողների թիվը Տարեկան միջին 

գնահատականները՝ ըստ 

հիմնական առարկաների 

4-րդ դասարանում 

գիտելիքների ստուգման և 

9-րդ, 12-րդ 

դասարաններում  

պետական ավարտական 

քննությունների միջին 

միավորները 

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 - 74 22 - 6 7 - 12,5 14,59 

Մաթեմատի

կա 

82 74 22 7 6 6 7 12,5 14,87 

Մայրենի 82 - - 8 - - 7 - - 

Ռուսաց 

լեզու 

82 74 22 7 6 7 - 6,33 - 

Օտար լեզու 

(Անգլերեն) 

82 74 22 7 7 7 - 7,58  

Աշխարհ. - 74 22 - 6 7 - 9,96  

Ֆիզիկա - 74 22 - 6 7 - 10,3 - 
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Քիմիա - 74 22 - 6 6 - 14 - 

Կենսաբ. - 74 22 - 6 7 - 13,8 - 

Հայոց 

պատմ. 

- 74 22 - 6 7 - 14  15,25 

Ֆիզկուլտուր

ա 

82 74 22 9 8 9 - 9 9 

Ընդամենը 410 740 220 38 63 70 14 109,

97 

50,71 

 

 

 

    Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ 

ուստարում  

Դպրոցում ուսումնառության գործընթացն աշակերտներին հնարավորություն է տալիս գործնականում 

կիրառել ստացած գիտելիքները, հարստացնել սեփական փորձը, զարգացնել ինքնուրույն գործունեության  

և ստեղծագործական ունակությունները:  

Հիմնական 

առարկաներ 

Սովորողների թիվը Տարեկան միջին 

գնահատականները՝ 

ըստ հիմնական 

առարկաների 

4-րդ դասարանում գիտելիքների 

ստուգման և 9-րդ, 12-րդ 

դասարաններում  պետական 

ավարտական քննությունների 

միջին միավորները 

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 - 61 27 - 6 7 - 11 15 

Մաթեմատի

կա 

86 61 27 2 6 7 7 11 14 

Մայրենի 86 61 27 8 - - 8 - - 

Ռուսաց 

լեզու 

86 61 27 7 7 7 - 14 - 

Օտար լեզու 

(անգլերեն) 

86 61 27 7 7 7 - 15 - 

Աշխարհ. - 61 27 - 7 7 - 10 - 

Ֆիզիկա - 61 27 - 6 7 - 11 - 

Քիմիա - 61 27 - 6 7 - 13 - 

Կենսաբ. - 61 27 - 7 7 - 13 - 

Հայոց 

պատմ. 

- 61 27 - 6 7 - 11 16 

Ֆիզկուլտուր

ա 

86 61 27 9 8 9 - 9 9 

Ընդամենը 430 305 135 39 60 65 15 107 39 
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Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ դասարանում պետական 
ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ 
 
 

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 - 13,6% - - - 20,8% 

Մաթեմատիկա  0% 13,6% 14% 0% - 15,2% 

Ընդամենը       

 

Հաստատության սովորողների տարեկան միջին գնահատականների և պետական 

ավարտական քննությունների միջին միավորների փոփոխությունները՝ ըստ կրթական 

աստիճանների և հիմնական առարկաների: Եզրահանգումներ: 

Ուսումնական հաստատությունում սովորողների  տարեկան և ավարտական 

քննությունների միջին գնահատականների նվազում է նկատվում: Դպրոցը  ապահովում է 

կրթական ծրագրի անվտանգ  և ապահով պայմանները, հանրակրթական առարկայական 

չափորոշիչներով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների պարտադիր  

նվազագույն պահանջների  յուրացումը սովորողների  կողմից՝ կիրառելով դասավանդման 

արդյունավետ մեթոդներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 

ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների 

  

 

Ցուցանիշ 2019-2020 

Ուսատրի 

2020-2021 

Ուստարի 

2021-2022  

Ուստարի 

1-ից 

4-րդ 

դաս

. 

5-ից 

9-րդ 

դաս

. 

10-

ից 

12-

րդ 

դաս

.  

1-ից 

4-րդ 

դաս

. 

5-ից 

9-րդ 

դաս. 

10-

ից 

12-

րդ 

դաս

.  

1-ից 

4-րդ 

դաս. 

5-ից 

9-րդ 

դաս. 

10-

ից 

12-

րդ 

դաս

.  

Գերազանց  

առաջադիմությամբ 

սովորողների թիվը  և 

տոկոսը` 

 

(հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

«9 և «10 տարեկան միջին 

գնահատական ունեցող 

սովորողների թվի 

հարաբերությունը  այդ 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային 

71 

 

 

21% 

27 

 

 

7,7

% 

4 

 

 

5,4

% 

65 

 

18,6

% 

20 

 

 

5,7% 

6 

 

 

8,4

% 

70 
 
 

28,3

% 

26 

 

 

71% 

5 

 

 

5,6

% 

 



21 

արտահայտությամբ) 

Ցածր առաջադիմությամբ 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը`  

( հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

«4, «5  և «6  տարեկան 

միջին գնահատական 

ունեցող սովորողների 

թվի հարաբերությունը 

այդ կրթական 

աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր  

թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

182 

 

 

36% 

232 

 

 

58% 

50 

 

 

70% 

185 

 

 

53% 

 

 

264 

 

 

74% 

 

 

48 

 

 

67% 

83 

 

 

34% 

248 

 

 

68% 

67 

 

 

76% 

Ավարտման գործակից  

(հաշվարկ. տարրական, 

հիմնական և միջնակարգ 

դպրոցի ավարտական 

դասարաններում 

քննություններից դրական 

գնահատական 

ստացածների 

հարաբերությունը  նույն 

դասարանների 

սովորողների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100% 100 

% 

100 

% 

Երկտարեցիների թիվը և 

տոկոսը 

(հաշվարկ.   տվյալ 

կրթական աստիճանում 

երկտարեցիների թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Կրկնուսույցների մոտ 

պարապող սովորողների 

թիվը և տոկոսը՝ ըստ 

կրթական աստիճանների 

- - 17 

 

 

58,6

- - 15 

 

 

55% 

- - 10 

 

 

45,4
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(հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

կրկնուսույցների մոտ 

պարապողների թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

% % 

 

Միասնական 

քննություններին 

մասնակիցների թիվը և 

տոկոսը 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

 

(հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից 

միասնական 

քննություններին 

մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը 

շրջանավրտների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

- - 21 

 

 

72% 

- - 15 

 

 

55% 

- - 10 

 

 

45% 

Ավարտական և 

միասնական 

քննություններին 

անբավարար ստացած 

շրջանավարտների թիվը 

և տոկոսը 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

 

(հաշվարկ. 12-րդ  

դասարանի 

- - 2 

 

7% 

 

 

 

0 

 

0% 

8 

 

13,3 

% 

1 

 

3,7

% 

 

 

- 

 

 

- 

1 

 

4,5

% 
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շրջանավարտներից 

ավարտական և 

միասնական 

քննություններին 

անբավարար 

ստացածների թվի 

հարաբերությունը 

շրջանավրտների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

Հիմնական դպրոցն 

ավարտած սովորողներից 

նախնական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունվածների թիվը և 

տոկոսը 

 

(հաշվարկ. հիմնական 

դպրոցի 

շրջանավարտներից 

նախնական 

(արհեստագործական)  և 

միջին մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունվածների թվի 

հարաբերությունը 9-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 9-րդ 

դասարանի համար 

- 10 

 

17,2

% 

- - 6 

 

9,8% 

- - 27 

 

0,4% 

- 

Հիմնական դպրոցն 

ավարտած սովորողների 

թիվը և տոկոսը, որոնք 

ուսումը շարունակում են 

- 58 

 

 

37,9

- - 25 

 

 

40,9% 

- - 34 

 

 

0,5% 

- 
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ավագ դպրոցներում կամ 

ավագ դասարաններում 

 

(հաշվարկ. հիմնական 

դպրոցի 

շրջանավարտներից 

ավագ դպրոցներում կամ 

ավագ դասարաններում 

ուսումը շարունակողների 

թվի հարաբերությունը 9-

րդ դասարանի 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 9-րդ 

դասարանի համար 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախնական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունված 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտների թիվը 

և տոկոսը 

 

(հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից 

նախնական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունվածների 

հարաբերությունը 12-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

- - - - - - - - - 

 

 

 

ԲՈՒՀ-եր ընդունված - - 22 - - 17 - - 9 
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շրջանավարտների թիվը 

և տոկոսը 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

 

(հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի  

շրջանավարտներից բուհ 

ընդունվածների թվի 

հարաբերությունը 12-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

 

 

55% 

 

 

59% 

 

 

41% 

Սովորողների 

բացակայությունների 

թիվը ժամերով՝ ըստ 

կրթական աստիճանների  

 

(հաշվարկ. 

հաստատության տվյալ 

կրթական աստիճանի 

բոլոր դասարանների 

դասամատյաններում 

գրանցված 

բացակայությունների 

ընդհանուր թիվը 

արտահայտված 

ժամերով) 

5765 9513 3671 6915 11175 3470 
 
 
 

16281 20554 5390 

Դասարանից դասարան 

վաղաժամկետ 

փոխադրված 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը՝ըստ կրթական 

ատիճանների 

 

(հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

դասարանից դասարան 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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վաղաժամկետ 

փոխադրված 

սովորողների թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 

 

Տվյալ հաստատությունից 

այլ հաստատություն 

տեղափոխված 

սովորողների ընդհանուր 

թիվը և տոկոսը ըստ 

կրթական աստիճանների, 

այդ թվում՝ 

 

(հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

տվյալ հաստատությունից 

այլ հաստատություն 

տեղափոխված 

սովորողների ընդհանուր 

թվի հարաբերությունը 

նույն կրթական 

աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

1,4

% 

1,4

% 

5,4

% 

3,1

% 

2,9 

% 

9,8

% 

2,1% 2,1 

% 

2,2 

% 

-հանրապետության այլ 

հաստատություններ 

տեղափոխվածների թիվը  

1,4

% 

0,2

% 

- 72% 5 

1,4% 

3 

3.8

% 

11 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

  

-արտերկրների  

ուսումնական 

հաստատությունների 

տեղափոխվածների թիվը 

1,2

% 

0,8 

% 

1,3

% 

4 

1.1

% 

3 

0.8% 

4 

5.1

% 

6 

1,8 

% 

5 

0,02

% 

 

- 

0% 

 

Հաստատությունից 

հեռացած և ուսումն 

ընդհատած /անավարտ 

թողած սովորողների 

- - - - - - 0% 0% 0% 
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ընդհանուր թիվը և 

տոկոսը՝ըստ կրթական 

աստիճանների, այդ 

թվում.` 

(հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

տվյալ հաստատությունից 

հեռացած և ուսումն 

ընդհատած/անավարտ 

թողած սովորողների 

ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

-հիվանդության, 

անկարողության 

պատճառով 

- - - - - - - - - 

-ընտանիքի սոցիալական 

վիճակի պատճառով 

- - - - - - - - - 

-սովորել չցանականալու 

պատճառով 

- - - - - - - - - 

-այլ պատճառներով  - - - - - - - 13 

0,2% 

 

- 

 

          Հաստատության սովորողների առաջադիմությանը վերաբերող ցուցանիշները և դրանց 
փոփոխությունը վերջին 3 ուստարիների կտրվածքով: Եզրահանգումներ սովորողների 
առաջադիմության բարելավման ուղղությամբ: 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  

մրցույթների ն սովորողների մասնակցության վերաբերյալ 
Ցուցանիշ 2019-

2020 

ուստարի 

2020-
2021 

ուստարի 

2021 -
2022 
ուստարի 

Մարզայինառարկայական օլիմպիադաներիմասնակիցներիթիվը 

և տոկոսը՝հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհամեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

 
12 
 

1,5 % 

 
15 

 
0,12% 

8 

  1,0% 
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Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ 

ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. 

մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ 

ստացածներիթվի հարաբերությունը հաստատությունից 

մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 
4 
 
 

0,05% 
 
 

4 
 
 

15 

26.6% 

1 

0,01% 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվի համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

 
4 
 
 

0,05% 
 
 
 

4 
 

774 
 

0.5% 

1 

0 ,01% 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին 

մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական 

օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի 

հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների 

ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

4 
 

3,3% 

1 
4 
 

25% 
 

1 
 
 
 

12,5% 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների 

թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի 

համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը 

հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

0% 0% 0% 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած 

սովորողների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի 

հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների 

ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

0% 0% 0% 

Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի 

ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողականմրցույթների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվի համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու 

մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու 

կատարողականմրցույթների մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

0% 
0% 
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1.6% 

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում 

ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին 

մրցանակներիստացած սովորղների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի 

ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին 

մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը 

հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

0% 0% 0% 

 

Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի սովորողների առարկայական օլիմպիադաներին, 

ինչպես նաև մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական 
մրցույթներին մասնակցության աստիճանը, փոփոխությունների դինամիկան վերջին 3 

ուստարիների կտրվածքով: Եզրահանգումներ սովորողների մասնակցության աստիճանի և 

արդյունքների բարելավման ուղղությամբ: 
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     Կրթահամալ իրի աշակերտները լ ավ արդյ ունքներ են արձանագրել  առարկայ ական մարզայ ին և հանրապետական 

փուլ երում։  Մնացականյ ան Զինա (Xա) դասարան շահել  է հանրապետական փու լ ում Հայ ոց պատմությ ուն 

առարկայ ից II-րդ տեղ։  Մեծաթիվ թիմերով մասնակցել  ենք <<Մեղու  2021>> (6 աշակերտ) և <<Կենգուրու  2022>> 

(13 աշակերտ)։  Այ բ հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մրցու յ թներին ունենք I փուլ ում հաղթող 

<<Կենգուրու  2022>> մաթեմատիկական մրցու յ թում ( IIIգ դասարանի աշակերտուհի Մարի Շահսուվարյ ան)։  

       Մասնակցել  ենք նաև <<Koreez>> համադպրոցական մրցու յ թին թվով 5 աշակերտ անցել  է I – II-րդ փու լ երը։  

Մասնակցել  ենք նաև հանրապետական շախմատի օլ իմպիադայ ին, մեր թիմը մարզում գրավել  է 33 թիմերի մեջ 11-

րդ տեղը, իսկ վոլ եյ բոլ ի տղաների թիմը գրավել  է I տեղը մարզում և մասնակցել ու  է հանրապետական 

մրցումներին։  Ասմունքողները ռուսաց լ եզվով Ա․Ս․Պուշկինի ծննդյ ան նվիրված միջոցառմանը I-ին տեղ են 

գրավել  (Մնացականյ ան Զինա Xա) կերպարվեստից (Նշանյ ան Թել ման Xա, , Դաբաղյ ան  Սյ ու զի  Xա ), Պյ ոտր  I-ին  

300 - ամյ ակին նվիրված ցուցահանդեսին։  

 

 

1.1. Հաստատության   ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող 

ցուցանիշներ  

 

 Աղյուսակ 23.Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ 
 

Ցուցանիշ 2019-2020 
ուստարի 

2020-2021 
ուստարի 

2021-2022 
Ուստարի 

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում 

ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն 

մանկավարժական որակավորում ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

 

38 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`42/  

90% 

44 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`47/  

94% 

44 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`46/  

96% 

  
 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության 

դասավանդող հաստատության ուսուցիչների 

թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

 

94 

 

 

94 

 

 
94 

   

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

- - - 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

- - - 

Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ 

այլ կազմակերպություններում վերջին 3 

տարում վերապատրաստում անցած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում 

7 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`42/ 

 

15 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`47/ 

32% 

18 

/ուսուցիչների 

ընդ. թիվը`46/  

39% 
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վերապատրաստում անցած հաստատության 

ուսուցիչների թվի հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

17% 

  

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող 

(դասախոս) վերապատրաստված և 

վերապատրաստման դասընթացներ վարող 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման 

դասընթաց վարող հաստատության 

ուսուցիչների թվի հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

- - - 

   

Ուսուցիչների միջին տարիքը 

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների 

տարիքների գումարի հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 

46 46 50 

Միջազգային ու հանրապետական 

պարբերականներում (ամսագրերում) 

հոդվածներ, մասնագիտական 

հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, 

մեթոդական ձեռնարկներ, 

գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ 

աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը 

և տոկոսը. 

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված 

մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, 

մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին 

տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների 

թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման 

աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ 

մեթոդներին տիրապետող և կիրառող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

31ուսուցիչ-

74% 

38ուսուցիչ-

81% 
41ուսուցիչ-

87% 

   

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ 

ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական 

գործընթացում տեղեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում 

ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

 

 

47 ուսուցիչ-

100% 

47 ուսուցիչ-
100% 

47 ուսուցիչ-

100% 
  

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ 

տնային աշխատանքներ հանձնարարող 

ուսուցիչների թիվը 

18 29 38 

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր 

թիվը 

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում 

հաստատության բոլոր ուսուցիչների 

բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը) 

62 260 291 
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ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում 

անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 
- - - 

ՈՒսումնական տարվա ընթացքում 

ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 
187 193 510 

ՈՒսումնական տարվա ընթացքում 

հաստատությունից դուրս անցկացվող 

գործնական պարապմունքների թիվը, 

- - - 

Նախարարության, ինչպես նաև 

նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող 

մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը: 

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին 

մասնակցածհաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

- - - 

Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ 

անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած 

հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

- - - 

 

Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող 

ցուցանիշները, դրանց փոփոխությունների դինամիկան վերջին 3 տարվա կտրվածքով և առկա 

խնդիրները: Եզրահանգումներ ուսուցիչների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ: 

Ուսուցիչները հետևողականորեն կատարելագործում են իրենց առարկայական և 

մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում ստեղծագործական և 

հետազոտական աշխատանքները: 

 

Կրթահամալիրն ուսուցիչներից պահանջում է որոշակի դրսևորումներ (բաց դասեր, լրացուցիչ 
պարապմունքներ, զուգահեռ զեկուցումներ): Ուսուցչից պահանջվում է նաև դասընթացը վարել 
արդի պահանջներին համապատասխան՝ կիրառելով դասավանդման  աշակերտակենտրոն, 

մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներ: Ուսուցիչները աշակերտների հետ կառուցում են ճիշտ 

հարաբերություններ և նրանց նկատմամբ ունեն հավասար վերաբերմունք: 

Աշխատակազմ՝ 100%, աշակերտներ՝ 88%, ծնողներ՝ 89%: 

 

3.3 Հաստատության  ուսումնական միջավայրին և ծառայություններին վերաբերող ցուցանիշներ 

չափանիշներ 

 

Հաստատությունում ստեղծված է որակյալ կրթական միջավայր: 

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ  Աբովյանի կրթահամալիր  ՊՈԱԿ-ի գրադարանի և դրա գործունեության 

մասին 

 

Ցուցանիշ Տվյալներ 

Գրադարանի տարածքը քմ-ով  72քմ 

Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1 

Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 1 
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Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 6 

Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ 

նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) 

ընդհանուր թիվը, այդ թվում 

10174 
20474 

-գեղարվեստական գրքերի թիվը  7262 

-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, 

ատլասներ և այլն) 

249 

-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 176 

-ամսագերի թիվը 205 

-այլ 39 

Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ 

համալրվելու տարեթիվը 

- 

Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողներիը 100 

Պատասխանել այո կամ ոչ 

Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Այո 

Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական 

պարապմունքներ 
Այո 

Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն Այո 

Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է 

վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ  
Ոչ 

Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ 

կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է 

արդյոք նրանց ռեսուսներից 

Ոչ 

Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան  Ոչ 

Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի 

գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ 

գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու 

ժամանակ 

Այո 

Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային 

ծրագիր 
Այո 

Գրադանավարըկարողանո՞ւմ էօգտվել գրադարանավարության 

հատուկ համակարգչային ծրագրից 
Այո 

 

Աբովյանի Կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի գրադարանի վիճակին, հագեցվածությանը և դրա 

գործունեության արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները, առկա 

խնդիրները:  

Գրադարանի պայմաններն անբավարար են, որովհետև դասասենյակների սղության 

պատճառով  գրադարանի մակերեսը փոքրացել է: 

Գրադարանը հագեցված է գեղարվեստական  և մեթոդական գրականությամբ, ուսումնաօժանդակ 

ձեռնարկներով: Ավելացել է ընթերցող սովորողների թիվը: Գրադարանը չունի տեխնիկական 

հագեցվածություն:Կատարել գեղարվեստական գրականության թարմացում, ձեռք բերել 
անհրաժեշտ տեխնիկա: 

Հարցման արդյունքները՝ ըստ հարցման մեջ ընդգրկված յուրանքանչյուր շահառու խմբի, 

հակիրճ ներկայացված են ստորև: 

 

Աշխատակազմ՝ 100%, աշակերտներ՝ 95%, ծնողներ՝ 98%: 

 

     Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության  ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և 

դահլիճների վերաբերյալ  
 

Լաբորատորիաներ, 

կաբինետներ և 

դահլիճներ 

Տարածքը 

(քմ) 

Վերանորոգ

ման կարիքը 

Առկա գույքը, 

լաբորատոր 

սարքավորումները,

Ուսումնա- 

նյութական, 

ուսումնա-

Լրացուցիչ, 

գույքի, սարքա 

վորումների, 
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պարագաները 

(թվարկել 

հիմնականը) 

դիդակտիկ 

նյութերը 

պարագաների 

նյութերի 

կարիքը 

Ֆիզիկայի 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

  Փորձանոթներ, 

էլեկտրական 

շղթայի հավաքման 

սարքեր,վոլտմետր,լ

աբորատոր սարք, 

դինամիակի սարք 

Աղյուսակնե

ր ,նկարներ 

Օդափոխիչն
եր,լաբորատ
որ 

սարքավորու
մներ 

Քիմիայի 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

48.3քմ Ունի Փորձանոթներ, 

քիմիական 

հավաքածու,օդային 

և ջրային 

սառնարան 

մետաղների 

հավաքածու, 

օքսիդներ, աղ,կոճ, 

մագնիսներ, 

կիսահաղորդիչների 

հավաածու, 

հաստատուն 

հոսանքի մեքենա, 

կոնդեսատորների 

մարտկոց: 

Գծապատկե

րներ,պարբե

րական 

աղյուսակ, 

մոդելներ(ին

քնաշեն) 

Գազերի 

ստացման 

սարք, 

թթուներ. 

AgNO3, 
BaCL2,FeCO2

, 

աղեր,իոններ,հ

այտնաբերման 

ռեակտիվներ 

Կենսաբանության 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

51.4քմ Ունի Պրեպարատներ,մոդ

ելներ,մանրադիտակ

ներ, առանձին 

օրգանների, 

հյուսվածքների, 

բջիջների մոդելներ: 

Պլակատներ,

կմախքի 

մոդելներ 

Մարդու 
կմախք,ժամ
անակակից 

կենսաբանա
կան 

սարքավորու
մներ 

Աշխարհագրության 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

- -    

Պատմության 

կաբինետ 

- -    

Ռազմագիտության 

Կաբինետ 

71.4քմ Չունի  Ցուցապաստ

առներ, 

պատգարակ

ներ, 

հակագազեր
: 

 

Համակարգչային 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

71.4քմ 

41.7 քմ 

34.2 քմ 

Չունի  Առկա է  

Օտար լեզուների 

լինգաֆոնային 

կաբինետ 

- - - - - 

Արհեստանոց (նշել 

ինչպիսի) 

130քմ Ունի    

Միջոցառումների 

դահլիճ 

305քմ Ունի Սեղան,աթոռ Դահլիճի 

աթոռներ 

 

Մարզադահլիճ 280քմ Չունի Բասկետբելի երկու 

զամբյուղ,զուգափայտ,

գնդակներվոլեյբոլի,մա

րմնամարզական օղակ 

 
Ներքնակներ, 

գնդակներ 

Շախմատ 24.6քմ Չունի Սեղաններ,աթոռներ,ց

ուցադրական 

Շախմատի 

տախտակներ, 
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տախտակ,խաղատախ

տակներ,պաստառներ 

տետրեր 

Հաշվապահի սենյակ 12քմ Չունի Սեղան,աթոռ,պահար

ան,համակարգիչ, 

տպող սարք 

  

Արխիվ 10քմ Չունի Արխիվային 

փաստաթղթեր 

  

      

 

 
 

Աբովյանի  կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների, 

դահլիճների և այլնի վիճակին, հագեցվածությանը և դրանց գործունեության 

արդյունավետությանը վերաբերող ցուցանիշները և չափանիշները, առկա խնդիրները: 

Եզրահանգումներ դրանց բարելավման ուղղությամբ: 

Համակարգչային սենյակը,ինտերնետ ցանցը հասանելի են բոլորին: Բավարար ուշադրություն է 

դարձվում երեխաների և՛ ֆիզիկական, և՛ հոգեկան առողջությանը՝ ամեն կերպ նպաստելով նրանց 

հոգեբանական զարգացմանը: 

Հարցման արդյունքները  հակիրճ ներկայացված են ստորև: 

      Դիդակտիկ պարագաներ, որոնք համապատասխանում են «Կենսաբանություն առարկայի 

դասավանդման ժամանակ ներկայացվող պահանջներին,սակայն բավարար չեն:Մարզադահլիճը 
վերանորոգված է, գույքը թարմացված է որոշ չափով։ 
Ինչը նպաստում է ուսումնական պրոցեսի որակի բարձրացմանը։ 
 

Աշխատակազմ՝ 99%, աշակերտներ՝ 88%, ծնողներ՝ 100%: 

 
 

3.4. Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի ներքին արդյունավետության ցուցանիշներ 

 
 

Ներդրված ռեսուրսներ 

Ներքին արդյունավետությունը = --------------------------- 

Արդյունքեր  

 

 

 

 

Ներդրված ռեսուրսների կշռված գումար 

Ներքին արդյունավետությունը =  ----------------------------------------------- 

Արդյունքերի կշռված գումար 

 

 

Աղյուսակ 26.  Հաստատության  ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝  
ընթացիկ և նախորդ 2  ուստարիների համար  

Ցուցանիշներ  2019-2020 

ուստարի 

2020 -2021 

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Փոփոխություններ

ի դինամիկան (աճ 
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կամ նվազում)  

Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը 

(հաշվարկ.հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների 

ընդհանուր թվին) 

19,0 16,4 16,0  

Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ 

հարաբերությունը  

(հաշվարկ.հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունըսպասարկող 

անձնակազմի ընդհանուր թվին) 

53,3 44,1 37,2  

Դասարանների միջին խտությունը  

(հաշվարկ.հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը 

կոմպլեկտավորված դասարանների 

ընդհանուր թվին) 

30,8 28,6 25,6  

Մեկ սովորողի հաշվով 

հաստատության տարեկան 

նախահաշիվը 

(հաշվարկ.հաստատության 

տարեկան բյուջեով հաստատված 

ամբողջ գումարի 

հարաբերությունըհաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվին) 

200089 170752 208763  

Սպասարկող անձնակազմի միջին 

աշխատավարձը 

100113 94978 84617  

Ուսուցչների միջին աշխատավարձը  141226 130740 141199  

Վարչական աշխատողների միջին 

աշախատավարձը  

219914 228539 226001  

Ընթացիկ ուստարում հիմնական բոլոր ցուցանիշների ուղղությամբ դպրոցն արձանագրել է ներքին 
արդյունավետության դինամիկ աճ, որը պայմանավորված է սովորողների թվաքանակի աճով: 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ Հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ 
 

 2020թ 2021թ 2022թ. 

Հաստատության տարեկան նախահաշվում 

արտաբյուջետային միջոցների չափը 

(հաշվարկ. հաստատության տարեկանբյուջեում 

արտաբյուջետային միջոցների չափի և 

հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր 

գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

- 0,1 0,4 

Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների 

տարեկան չափը 

-  - 

Հովանավորչական և դրամաշնորհային 

միջոցների տարեկան չափը  

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա 

կտրվածքով կատարած ներդրումների, 

դրամաշնորհների և հաստատությանտարեկան 

բյուջեում) 

-  - 

Աշխատավարձերի վճարման գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը(հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման 

հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության 

տարեկան ծախսերի գումարի և 

76,8 76,6 78,0 
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հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր 

գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության 

տարեկան ծախսերի չափը 
(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով 

հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և 

հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր 

գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

4.7 6,2 4,6 

Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների 

ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան 

ծախսերի չափը 
(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման 

հոդվածովհաստատության տարեկան ծախսերի 

գումարիև հաստատությանտարեկան բյուջեի 

ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

0.35 0.6 0,6 

 

Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի ներքին արդյունավետության հիմնական 

ցուցանիշների փոփոխությունների դինամիկան, եզրահանգումներ դրանց բարելավման 

վերաբերյալ: 

Աշակերտների  թվաքանակի աճման և դասարանների աշակերտների խտության պատճառով 

ավելացել է բյուջեն: Բյուջեի ավելացման հետևանքով դպրոցը հնարավորություն կունենա ձեռք 

բերել ժամանակակից  տեխնիկա՝  ուսումնական գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու 
համար և կատարել վերանորոգման աշխատանքներ: 

 

 

Մաս. 4.  

Հաստատության  ներառական  կրթության  և հավասարության ապահովում 
 

Հաստատությունը կարևորում է ներառական կրթությունը. 

Դպրոցն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը 

նվիրված զրույցներ դասղեկի ժամերի, աջակցման թիմի անդամների տարեկան պլանի 

շրջանակներում:  

Դպրոցում ապահովված է սեռերի և ազգային փոքրամասնությունների, կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների միջև հավասարությունը: 

Ներառական կրթության և հավասարության ապահովումը նկարագրող հիմնական 

ցուցանիշներին, չափանիշներին հաստատության համապատասխանությունը գնահատելու 

ձևերում ներքին գնահատման հանձնաժողովը կատարել է փաստաթղթային ուսումնասիրություն 

և դիտարկում-փաստագրում: 

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող 

չափանիշներ 

Չափանիշ Այո Ոչ Մեկնաբանություն 

Ներառական կրթության 

զարգացումը որպես նպատակ 

ամրագրված է հաստատության 

զարգացման ծրագրում 

✓  Մանկավարժական խորհրդում ներկայացվել է 

որպես ԶԾ-ի ուսուցման կազմակերպման 

ռազմավարական կարևոր դրույթ և ԿԱՊԿՈՒ 

երեխաների կրթության որակի ապահովման 

նպատակներից մեկը 



37 

Հաստատության զարգացման 

ծրագրում պլանավորված են 

ներառական կրթության 

ապահովմանն ուղղված 

համապատասխան 

միջոցառումներ, այդ թվում 

ուսուցիչների 

վերապատրաստումներ 

✓  Համընդհանուր ներառականության 

ապահովման հայեցակարգի հետ կապված 

նպատակաուղղել ուսուցիչներին 

վերապատրաստումների 

Վերջին 5 տարում տնօրինությունը 

մասնակցել է ներառական 

հաստատությունների 

կառավարման թեմայով 

վերապատրաստման 

 

✓   

Հաստատության տնօրենն ունի 

ներառական կրթության 

գործընթացի համակարգման 

լիազորություններով տեղակալ 

 ✓  

Հաստատության վեբ կայքում 

գործում է ներառական կրթության 

բաժին` ընտանիքի և համայնքի 

հետ հետադարձ կապի 

հնարավորությամբ 

 ✓ Մշակման փուլում է 

Հաստատությունն իրականացնում 

է երեխաների հավասար 

իրավունքներին, 

հանդուրժողականությանը 

նվիրված և նման այլ ուսումնական 

ծրագրեր: 

  6-9 դասարանների դասղեկական ժամերի 

տարեկան պլաններում ժամեր են հատկացված 

«Հանդուրժողականություն» թեմայի ուսուցմանը, 

որի համար կիրառման է դրված 

«Հանդուժողականության ուսուցման»  ուսուցչի 

ձեռնարկը: Մասնակիցների թիվը կազմել է 85%-

ից ավելին 

Սոցիալական մանկավարժը իրականացրել է 

«Ես կարող եմ օգնել»,  «Ես և իմ շրջապատը», 

«Դպրոց բոլորի համար» թեմաներով զրույց 

բոլոր  դասարաններում: Մասնակցության թիվը 

92% 

Հոգեբանը իրակացրել է «Բարության դասեր» 

«Իմացության քարտ» թեմաներով զրույցներ: 

Մասնակցություն 92% 

Արդյունավետությունը շատ բարձր է< քանի որ 

սովորողների մոտ միանգամից նկատվում է 

գրագետ օգնություն ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին, 

ինչպես  նաև նրանց ներգրավվում են իրենց 

արտադասարանական հանդիպումներին ու 

միջոցառումների: 

Հաստատությունն ունի 

ներառական կրթության 

թեմաներով վերապատրաստված և 

վերապատրաստող ուսուցիչներ: 

Վերջին 5 տարում ներառական 

կրթության թեմաներով 

վերապատրաստում անցած 

ուսուցիչների թիվը 

✓  Հաստատության ուսուցիչները մեծ մասը անցել 

է ներառական կրթության թեմաներով 

վերապատրաստում: Վերապատրաստման 

արդյունավետությունը բարձր է, քանի որ 

սովորողների ուսումնական նյութը հասանելի 

դարձնելու նպատակով ուսուցիչները կիրառում 

են նոր մեթոդներ, մոտեցումներ և 

տարրատեսակ դիտակտիկ նյութեր: 

Բոլոր ուսուցիչները և 

հոգեբանամանկավարժական աջակցության 

թիմը վերապատրաստվել են 2019թ 

դեկտեմբերին, դպրոցը համընդհանուր 

ներառման, առաջնային գնահատման և առկա 

խնդիրներ շուրջ: Վերապատրաստումը 
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իրականացվել է   

Պլանավորվում է յուրաքանչյուր տարի 

վերապատրաստել նոր ընդունված 

ուսուցիչներին 

Հաստատությունում ամենուրեք 

(դասասենյակներ, դահլիճներ, 

գրադարաններ և այլն) 

ապահովված է տեղաշարժման 

տարբեր խնդիրներ ունեցող 

անձնաց համար ֆիզիկական 

մատչելիություն 

 ✓  

Հաստատությունն ունի կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող սովորողների 

հոգեբանամանկավարժական 

աջակցության թիմ (հատուկ 

մանկավարժ, սոցիալական 

աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի 

օգնական և այլն) 

✓  Հաստատությունն ունի կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողների հոգեբանամանկավարժական 

աջակցության թիմ՝ սոցիալական մանկավարժ՝ 

1հ,հատուկ մանկավարժ՝1հ, հոգեբան՝1հ, 

ուսուցչի օգնական 4 հոգի, գործում է ռեսուրս-

սենյակը:  

Հոգեբանամանկավարժական աջակցության 

թիմը աշխատում է ըստ իրենց պաշտոնի 

անձնագրի պարտականությունների 

շրջանակներում: Ինպես նաև կատարում են 

բարձր թիմային աշխատանքը, սուսուցիչ-

դասղեկ-ծնող-մասնագետ 

համագործակցությունը պահպանվել է ամբողջ 

տարի: 

Հաստատությունում առկա են 

բավարար քանակի և որակի 

սարքավորումներ և 

ուսումնամեթոդական նյութեր 

ֆունկցիաների տարատեսակ 

սահմանափակումներ ունեցող 

սովորողների համար 

 

✓  Հաստատությունը հիմնականում զինված է 

ուսումնամեթոդական նյութերով, զարգացնող 

խաղերով, էլեկտրոնային գրատախտակով: 

Ռեսուրս-սենյակը բացման օրվանից առ այսօր 

յուրաքանչյուր տարի համալրվում է ավելի 

ժամանակակից նյութերով: 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն 

ապահովված են դասագրքերով, 

գրենական պիտույքներով, 

հարմարանքներով, այլ 

պարագաներով, 

 

✓  Ուսումնական հաստատության բոլոր ԿԱՊԿՈՒ 

սովորողները  ապահովված են դասագրքերով, 

համապատասխան նյութերով` լրացուցիչ 

աշխատանքներ կատարելու համար:  

Յուրաքանչյուր դասարանի ԿԱՊԿՈՒ սովորողը 

հանրակրթական առարկայական 

չափորոշիչներին չհասցնելու կամ լրացուցիչ 

աջակցություն ունենալու դեպքում ունի նաև իր 

ունակություններին համապատասխան 

դասարանի դասագիրք, լրացուցիչ 

պարապմունքների համար  

Հաստատությունում առկա են 

բավարար քանակի և որակի 

սարքավորումներ և 

ուսումնամեթոդական նութեր 

լսողության և տեսողության 

ֆունկցիայի բացակայություն կամ 

սահմանափակում ունեցող 

սովորողների համար 

 ✓  

Դասասենյակների 

դասավորվածությունն այնպիսին է, 

որ կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողները մեկուսացված չեն 

✓  Դասասենյակում մասնակցում են ուսուցման 

կազմակերպման դասարանային և խմբային 

ձևերին: ԿԱՊԿՈՒ սովորողները դասաժամերին 

մասնակցում են իրենց հնարավորությունների 

առավելագույն սահմանների: Ըստ 
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անհրաժեշտության է դասապրոցեսին ներկա է 

լինում նաև ԿԱՊԿՈՒ սովորողի 

սահմանափակմանը համապատասխան 

աջակցություն ցուցաբերող մասնագետը:   

Հաստատությունն ունի ռեսուրս-

սենյակ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող սովորողների 

համար 

✓  Ռեսուրս-սենյակը 11 տարի է գործում է և առկա 

են հիմնական ուսումնամեթոդական նյութերը: 

Տարածքը բավարաում է սովորողների լրացուցիչ 

պարապմունքների կազմակերպմանը: 

Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր`  

նախապես կազմված դասացուցակի և ըստ 

անհրաժեշտության, կատարվում են 

մասնագիտական աջակցություն: Ինչպես նաև 

օգտագործվում է ֆիլմի դիտումների, 

աշակերտական միջոցառումների 

նախապատրաստական աշխատանքների,  

ուսուցիչ-մասնագետ, մասնագետ-ծնող կլոր 

սեղանների կազմակերպման համար:  

 

Հաստատությունում 

հաղթահարված են 

ներառականությունը խաթարող 

ֆիզիկական (թեքահարթակ, հենակ 

և այլն) խոչընդոտները 

 ✓  

Հաստատությունում 

հաղթահարված են 

ներառականությունը խաթարող 

սոցիալական (վերաբերմունք, 

կարծրատիպ) խոչընդոտները 

✓  Հաստատությունում հաղթահարված են 

ներառականությունը խաթարող սոցիալական 

(վերաբերմունք, կարծրատիպ) խոչընդոտները: 

Սովորողների մեծ մասը պատրաստակամ են 

օգնելու իրենց դասընկերոջը: Ուսուցիչները 

յուրաքանչյուր տարի ավելի շատ են ժամանակ 

հատկացնում ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար 

համապատասխան ծրագրերի մշակմանը, 

մեթոդների կիրառմանը: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 

մեծ մասը իր հնարավորությունների 

սահմաններում մասնակցում է 

արտադասարանական միջոցառումներին: 

Անհատական ուսումնական 

պլանները (ԱՈՒՊ) մշակվում են 

համաձայն հանրակրթության 

պետական չափորոշիչի և 

առարկայական ծրագրերի՝ հաշվի 

առնելով սովորողների կարիքները, 

ընդունակությունները, 

հնարավորությունները, 

ձեռքբերումները և առաջընթացը 

✓  Անհատական ուսումնական պլանների կազման 

ժամանակ համագործակցում են 

դասղեկդասվարները, առարկայական 

ուսուցիչները, բազմամասնագիտական 

թիմը,իսկ վերանայման ընթացքում 

ամրագրվում երեխայի առաջընթաց ունենալու 

կամ չունենալու փաստը և ըստ այդմ 

փոփոխություններ են կատարվում մեթոդների և 

մոտեցումների մեջ: 

Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն 

դրական դիրքորոշում ներառական 

կրթության նկատմամբ 

✓  Ուսուցիչները ունեն դրական դիրքորոշում 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող սովորողների նկատմամբ: 

Ուսուցիչների շրջանում տարվել է 

մոնիթորինգ,որի արդյունքներով 80% դրական 

դիրքորոշում է արձանագրվել ներառական 

կրթության նկատմամբ: 

Ուսուցիչները գիտակցում են 

ներառական կրթության 

վերաբերյալ կարծրատիպերի 

առկայությունը, դրանց վերացման 

անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում 

են համապատասխան քայլեր 

✓  ՈՒսումնական հաստատության ուսուցիչների 

զգալի մասը չունեն ներառական կրթության 

շուրջ կարծրատիպեր,և դա երևում է նաև նրանց 

վարած դասից ու նախապես կատարված 

աշխատանքներից: 

Ծնողական հավաքների ժամանակ 

ուսուցիչները զրույցների,քննարկումների ձևով 
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իրագործում են կարծրատիպերի վերացումը 

,ինչպես նաև դասղեկական ժամեր են 

տրամադրում «Դպրոց բոլորի համար» թեմայով: 

Ուսուցիչներն ունեն հավասար 

վերաբերմունք բոլոր սովորողների 

նկատմամբ, անկախ նրանց միջև 

եղած տարբերություններից և 

նրանց առանձնահատուկ 

կարիքներից 

✓  Ուսումնական հաստատության ուսուցիչների 

զգալի մասը ունի բարձր գիտակցություն 

սովորողների միջև հավասար վերաբերմունք 

ցուցաբերելու կարևորության մասին: 

Ուսուցիչները կարողանում են 

հայտնաբերել կարծրատիպեր 

ամրապնդող վարքագիծ, երևույթ 

դասարանում, դպրոցում, 

ուսումնական նյութերում, և 

նույնիսկ սեփական վարքագծում 

✓  Սոցիալական մանկավարժի կողմից 

կատարված հարցման արդյուներից, 

հարցվածների 90% կարողանում է 

կարծրատիպեր հայտնաբերել ամրապնդող 

վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, 

դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ 

սեփական վարքագծում: Այդ ուղղությամբ 

տարվում է հետևողական ամենօրյա 

աշխատանք ԲՄ թիմի կողմից: 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից սովորողների 

համար հաստատության 

իրականացրած սոցիալական 

աջակցության ծրագրերը 

✓  Հոգեբանամանկավարժական աջակցություն է 

ցուցաբերում դպրոցը,խրախուսում 

նրանց,տալիս պատվոգրեր:Ծնողական 

համայնքը կազմակերպում է դրամական 

աջակցություն:Աշակերտական խորհուրդը 

օգնում է դպրոցահասակների սոցիումում 

նրանց կայացմանը: 

Կազմակերպիչը, սոցիալական մանկավարժը 

հաճախ են կազմակերպում հագուստի և 

առաջին անհարժեշտության կամավոր 

օգնություն սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար: 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների 

նկատմամբ 

հանդուրժողականության 

ձևավորմանն ուղղված 

սովորողների 

նախաձեռնությունները 

✓  Յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 3-ին նշվում 

է հաշմանդամություն ունեցող անձանց օրը, ըստ 

ցանկության սովորողները գրում են 

շարադրություն ԿԱՊԿ ունեցող դասընկերոջ 

մասին, յուրաքանչյուր տարի շարադրություն 

գրողների թիվը ավելանում է: Ինչն էլ վկայում է 

հանդուրժողական վերաբերմունք ունենալու 

մասին: 

Ամփոփում. Դպրոց ընդունվելու և այստեղ սովորելու, ուսումնառության գործընթացին 

մասնակցելու, կրթության արդյունքներին հասնելու և առաջադիմության ցանկալի մակարդակի 

հասնելու համար ստեղծված են հավասար պայմաններ բոլոր երեխաների համար՝ նրանց 

կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ: 

Հաստատության 80% դասարաններում սովորում են դժվար դաստիարակվող և ԿԱՊԿՈՒ 

աշակերտներ, որոնք մշտապես ունեն հոգածության կարիք և նրանց տրվում է ըստ կարիքների 

անհրաժեշտության հոգեբանամանկավարժական մոտեցում դպրոցի ուսուցիչների և ԲՄ թիմի 

կողմից: Հաստատության աշխատակազմը արդիականացնում է իր գիտելիքներն ու 

հմտությունները ներառական կրթության ոլորտում, քանի որ դպրոցն իրականացնում է 

ներառական կրթության ծառայություններ է մատուցում: Անհատական ուսումնական պլանները 

(ԱՈՒՊ) և ՄԱԾԱՊները մշակվում են հանրակրթության պետական չափորոշչին և առարկայական 

ծրագրերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով սովորողի կարիքները, ընդունակությունները, 

հնարավորությունները, ձեռքբերումները և առաջընթացը: ԲՄ թիմը համագործակցում է 

դասավանդող ուսուցիչների, դասղեկ-դասվարների հետ: 

 

Առաջարկություն. Անհրաժեշտ է առանձնացնել ռեսուրս-սենյակները յունաքանչյուր մասնագետի 

համար:  
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Ներառական կրթության իրականացման ուղղությամբ հաստատության հիմնական ցուցնաիշների 

ամփոփում,  եզրահանգումներ: 

Դպրոցում սովորում են մտավոր թույլ կարողությունների տեր աշակերտներ, իրենց զգում 

են լիարժեք, ընդունված և սիրված դպրոցի ուսուցչական և աշակերտական համայնքի կողմից՝ 
հոգատարոթյամբ բարձր դրսևորումներով: 

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ Հաստատության ներառական կրթության իրականացման և 

հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ 
 

Ցուցանիշ 2019-

2020 

Ուստար

ի 

2020-
2021 

ուստար

ի 

2021-
2022 

ուստար

ի 

Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող 

սովորողների թիվը և տոկոսը (ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ 

ունեցող սովորողների տոկոսը հաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող 

սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 

37 

 98% 

38 

98% 

34 

99% 

Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող 

սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը 
34 34 33 

Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն 

ԿԱՊԿ 

(ԿԱՊԿ ունեցողսովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ 

հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ). 

37 

 6.61% 

30 

6.5% 

34 

4.9% 

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ 

ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը(ուսումն անավարտ թողած 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսըհաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող 

սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                              

- - - 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին 

թիվը՝ ժամ/սովորող 

95/20 170/40 180/15 

Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և 

աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 
37 38 30 

Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ 

ունեցող սովորողների թիվը 
 - - 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներին կատմամբ հանդուրժողականության 

ձևավորմանն ուղղված սովորողներինախաձեռնությունների թիվը 

տվյալ ուստարում 

4 2 3 

Հաստատության վեբ կայքում և (կամ)աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ 

ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների 

կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և 

այլ հրապարակումների թիվը 

16 12 10 

Սեռերի հավասարության գործակիցը 

(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին) 

- - - 

Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարությա նգործակիցը 

(հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի 

հարաբերությունը տղաների թվին) 

- - 
33աղջ․-

17տղա 

Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի 

հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող 

աղջիկների թվին 

60աղջ․-

44տղա 

53աղջ․-

34տղա 

52աղջ․-

44տղա  

Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող 

տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար 

գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին 

- - - 

Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի 

հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների 

- - - 
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թվին (ժամերով) 

«Մաթեմատիկա, «Ֆիզիկա, «Քիմիա«Կենսաբանություն 

առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին 

առաջադիմությունը 

- - - 

Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների թիվը և տոկոսը 

(ազգայինփոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել 
հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 

0․3 0․3 0․3 

Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների թիվը 

- - - 

Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը 

5․9 6․7 6․3 

Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 

(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել 
հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 

711 

390 

9,6% 

760 

409 

9,1% 

774 

446 

12,4% 

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 

(անվճար սնունդստացողսովորողների տոկոսը հաշվարկել 
հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ) 

- - - 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար 

հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության 

ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 

4 3 3 

Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության 

ծրագրերի թիվը 

8 5 12 

Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն 

առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, 

կինոնկարներիդիտում, քննարկումներ, կլորսեղաններ, սեմինարներ, 

էքսկուրսիաներևայլն) թիվը՝ըստդասարանների 

8 զրույց, 4 

կլոր 

սեղան 4 

կինոդիտու

մ 

6 զրույց, 4 

կլոր 

սեղան 2 

կինոդիտու

մ 

6 զրույց, 4 

կլոր 

սեղան 2 

կինոդիտու

մ 

 

Ամփոփում Դպրոց ընդունվելու և այստեղ սովորելու, ուսումնառության գործընթացին 

մասնակցելու, կրթության արդյունքներին հասնելու և առաջադիմության ցանկալի մակարդակի 

հասնելու համար ստեղծված են հավասար պայմաններ բոլոր երեխաների համար՝ նրանց 

կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ: 

Հաստատությունում ԿԱՊԿՈՒ սովորողների թիվը կայուն է, սովորողների միջև առկա է 

փոխօգնություն, փոխըմբռնում և ընդհանուր տիրում է բարիադրացական մթնոլորտ: 

Սովորողները ըստ անհարաժեշտության դիմում են հոգեբանական աջակցության 

մասնագետների, սիրով մասնակցում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ կազմակերպված միջոցառմանը:  

Դպրոցը ուշադիր է ԿԱՊԿՈՒ սովորողների հանդեպ. դպրոցի տնօրենությունը, դասղեկները, 

դասավանդող ուսուցիչներն, աջակցման թիմը ամեն ինչ անում են, որպեսզի երեխաները սովորեն 

հարմարավետ, ուսման տրամադրող պայմաններում և մթնոլորտում: 

Աշակերտները գիտակցում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

ընկերների նկատմամբ անհրաժեշտ հանդուրժողականությունը և անհրաժեշտության դեպքում 

օգնում նրանց: Հանդուրժողականության մթնոլորտ ձևավորելու համար անցկացվում են սեմինար-

խորհրդատվություններ, միջոցառումներ և դասղեկի ժամերին կազմակերպում են տեսաֆիլմերի 

դիտումներ և կլոր-սեղան քննարկումներ: 
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Մաս 5.  

Համայնքային մասնակցություն 
 

 Աղյուսակ 30. Տվյալներ Հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության 

վերաբերյալ 

Ցուցանիշ 2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

20212022- 

ուստարի 

Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցություն են ուեցել 

իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության 

կողմից որոշումների կայացմանը  
1 - - 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների 

թիվը 
2 2 3 

Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 14 20 13 
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից 

կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր 

սեղանների, քննարկումների թիվը 

10 7 9 

Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում  սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում 

դրանց իրագործմանը 

Անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում այդ աշխատանքները լավագույնս կազմակերպելու 

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից 

ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

քննարկված խնդրահարույց 

հարցերը և ընդունված որոշումները  

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

- - - - 

- - - - 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին 

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

առաջարկված նոր 

նախաձեռնությունները 

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

1.Սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների ամրապնդման, 

աշակերտական հերթապահության 

մասին: 

17.09.2020թ. 790/     92% Սանիտարահիգիեն
իկ վիճակը բարձր 

հիմքերի վրա դրվեց 

2.Գրքասերի ակումբ ստեղծելու 

մասին 

06.09.2020թ. 404  /   52% Նպաստում է դեպի 

գրականություն 

2. Դպրոցի թերթ լույս ընծայելու 

մասին 

03.02.2018թ. 

06.03.2019թ. 

13.09.2020թ. 

315 /  40,6% Նորությունները 

հրապարակել 
թերթում 

3. Դպրոցի անցուդարձի 

լուսաբանումը դպրոցում 

լուստեսնողթերթում 

2020-

2021թթ. 

Ուստարվաը

նթացքում 

440 / 56,8%  

Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած 

սովորողների տոկոսը. 

 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

Համադպրոցական 

Կամդասարանային 
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կազմակերպվածմիջոցառումները ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Դպրության օր/ առաջին 

դասարանցիների 

ընդունելություն 

01․09․2019 

01․09․2020 

14.09.2021 

 

98,17% 
 
700/90,4% 
 
98% 

Համադպրոցական 

Անկախության 30 ամյակին 

նվիրված միջոցառում 

21․09․2021 55% Համադպրոցական 

Առաջին անգամ ընտրող ծրագիր 21․10-22․10 30% Համադպրոցական 

Հայոց բանակ 27.01.2020 

 

35 / 4,5 % Համադպրոցական 

    

Հանդիպում ԱԻՆ-ի 

աշխատակիցներին՝ ինչ անել 

հրդեհի ժամանակ 

21.02.2021 

 

56/5.1% Համադպրոցակ 

Մայրության և գեղեցկության 

տոնին նվիրված վոլեյբոլի 

աղջիկների և տղաների 

մրցաշար 

05.04.2022 

 

17%  Համադպրոցակ 

Համադպրոցական ամանoրյա 

դիմակահանդես 

27.12.2020 

10.12.2021 

- Համադպրոցական 

<<Հրաժեշտ Այբբեննարանին>> 06.05.2020 

04.05.2021 

11.06.2022 

93 / 25% 

 

87 / 32% 

82/ 95,6% 

Համադպրոցական 

Վերջին զանգ  05.05.2021 

03.06.2022 

29/ 100% 

22 / 100% 

Համադպրոցական 

Հանդիպում ԱԻՆ-ի 

աշխատակիցներին՝ ինչ անել 

հրդեհի ժամանակ 

26.02.2021թ 700 / 90,4 % 
 

Համադպրոցական 

Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և 

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության ներքին 

կարգապահական կանոնների 

մշակմանը սովորողների 

մասնակցության դեպքերը 

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

1.    
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2.    

    
    
    
    
    
    

Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, 

սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Թվարկել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

կազմակերպված համաժողովները, 

սեմինարները, կլոր-սեղանները, 

քննարկումները, նշել դրանց 

թեմաները 

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

    

1.Այցելություն Հայ և ռուս 

ժողովրդների բարեկամության 

թանգարան 

22.07.2022 - 

Նպաստում է հայ և 

ռուս ժողովրդների 

բարեկամության 

ամրապնդման և 

ծանոթություն 

ռուսժողովրդի 

մշակույթին 

1. Լավագույն մարզական 

ընտանիք¦ թեմայով քննարկում 

15.10.2020թ. 

20.04.2022 թ 

 

- 

 
 
 

Սովորողների 

կարգապահ.հաճախումների, 

ուսման առաջընթացի բարելավման 

մասին 
13.05.2022թ. - 

Նպաստել առողջ 

ապրելակերպին, որը 

ապահովվում է 

աշակերտի վարքի, 

կուլտուրայի 

բարձրացմանը: 

2. Այց Եռաբլուր և §Զորավար 

Անդրանիկ¦  թանգարան 

24..03.2022թ. 

230 / 0,25% 

Նպաստել 

հայրենասիրական 

դաստիարակությանը 

3. Այց Եղեռնի հուշահամալիր և 

Ցեղասպանության թանգարան 

24.04.2021թ 
25.04.2022թ 220 / 28% 

Նպաստել 

հայրենասիրական 

դաստիարակությանը 

Նկարագրել սովորող - սովորող և սովորող - ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական 

հաստատությունում 

 

Ուսուցիչ և սովորող փոխհարաբերությունները իրականացվում են  փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, 

անհրաժեշտ պայմաներ են ստեղծվում երեխայի զարգացման, դաստիարակության և կրթությունը 

լավագույնս իրականացնելու համար: Պատշաճ ուշադրություն է դարձվում սովորող-սովորող 

հարաբերություններին: Դասղեկի ժամերը նպաստում են կոնֆլիկտային իրավիճակները հաղթահարելու: 

Սովորողների մասնակցության վերաբերյալ հաստատության հիմնական 

ցուցնաիշներիամփոփում,վերլուծություններևեզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ:  

Հաստատության մթնոլորտը նպաստում է սովորողների և տնօրինության 

համագործակցությանը: Խրախուսվում է ակտիվ  սովորողների մասնակցությունը 

հաստատության գործունեությանը, խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, 

օժանդակում դրանց իրագործմանը: 
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Աղյուսակ 31. Տվյալներ  հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության 

վերաբերյալ  

Ցուցանիշ 

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում 

խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

աշակերտական խորհրդի կողմից 

նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման 

մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ 

ունեցող սովորողներին աջակցելուն. 

Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

    

1.Բացահայտել չառաջադիմող 

աշակերտներին և մշակել մեխանիզմներ՝ 

օգնություն ցուցաբերելու 

Ուստարվ

ա 

ընթացքու

մ 

9% Դասղեկների և 

ուսուցիչների 

օգնությամբ 

2.Սեմինար ՝ § գիտելիքի 

կարևորությունը արդի աշխարհում¦ 

25.09.20 30% ԱԽ անդամներով 

3.Հասարակության նորմերի ու 

կանոնների քննարկում 

Ուստարվ

ա 

ընթացքու

մ 

43% Դպրոցի ԱԽ 

անդամների 

նախաձեռնությամ

բ քննարկաված 

կարգապահական 

նորմերի 

իրագործումը 

ավելի 

արդյունավետ 

դարձավ 

4․  7 , 8 դասարանների կազմավորման, 

հաճախումների, կարգապահության, 

վարքի, նրանց միջև ծագած խնդիրների 

համատեղ քննարկում, անհրաժեշտ 

միջոցների ձեռնարկում  
 

15․09․20

21թ 

15% Քննարկվեցին 

երկու նոր 

ձևավորված 

դասարանների 

աշակերտների 

վարքի, 

կարգապահության

, ուսման 

առաջադիմության 

հարցերը, նրանց 

միջև ստեղծված 

պրոբլեմները և 

միջոցներ ձեռք 

առնվեցին դրանք 

լուծելու, 

վերացնելու 

ուղղությամբ:  

Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին 

լուծում տալու նպատակով 

 

Նկարագրել վերջին 3 

տարումաշակերտականխորհրդիկողմ

իցձեռնարկածմիջոցները՝սովորողներ

իմիջևծագածվեճերինևխնդիրներինլու

Ուստարվ

աընթացք

ումիվ 

Աջակցություն ստացած 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 
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ծումտալունպատակով 

1.Ֆիլմերի դիտում, հաջողված 

օրինակների քննարկում 

Ուստարվ

աընթացք

ում 

2.5% Ձեռնարկված 

միջոցառումները 

կանխարգելում են 

լուրջ վեճերի 

ծագումը: 

2.Մշտապես համագործակցություն 

ուսուցիչների, հոգեբանի, ուսուցչի 

օգնականների հետ: 

Ուստարվ

աընթացք

ում 

15%  

Կոնֆլիկտային 14 քայլերի 

ուսումնասիրություն 

29.09.2021  Սովորել 

կոնֆլիկտային 

բոլոր 

իրավիճակներում 

արագ, հստակ 

կողմնորոշվելու, 

լուծումներ ու 

վճիռներ 

կայացնելու ճիշտ 

վարվելաձևի 

կանոնները: 

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, 

հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և 

մասնակից սովորողներիտոկոսը 

Նկարագրելվերջին 3 

տարումաշակերտականխորհրդիկող

միցնախաձեռնածվերոնշյալմիջոցառ

ումները 

Ամսաթիվ Մասնակից 

սովորողների 

տոկոսը՝սովորողնե

րի ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

1. Դպրության օր/ Առաջին 

դասարանցիներ ընդունելություն 

14.09.2020 25% Համադպրոցական 

2.Անկախության  տոնին նվիրված 

դասեր 

22.09.2020 55,5% Համադպրոցական 

3.Մասնակցություն քառօրյա 

պատերազմի ժամանակ քողարկիչ 

ցանցերի պատրաստմանը, թղթի 

թափոնի, հագուստի, այլ 

անհրաժեշտ  իրերի ձեռք բերմանը: 

15.10. 2020 

03.11․  2020 

65% Համադպրոցական 

4.Երթ՝երկրաշարժի տարելիցի 

կապակցությամբ դեպի անմեղ 

զոհերի հուշակոթող 

07.12. 2020 50% Համադպրոցական 

5․Միջոցառում` «Ինչպես ենք մենք 

տիրապետում բնական և 

արհեստական աղետներից, 

վթարներից պաշտպանվելու 

գիտելիքներին ու կանոններին» 

թեմայով:  

10.04.2020թ 41% Համագործակցությ

ուն ՄԿԱԳՏ-ի, 

զինղեկի հետ,  

աղետներից 

պաշպանվելու 

կանոնների 
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վերաբերյալ 

աշակերտներին 

ուսուցում և 

իրազեկում:  

    

6. Եռօրյա սգո օրեր՝ ի հիշատակ 

քառօրյա պատերազմում 

զոհվածների 

19.12.2020  95% Համադպրոցակա 

Օրը սկսվեց դրոշի 

խոնարհմամբ և 

մոմավառությամբ 

Մրցույթների կազմակերպում` 

«Ամենակարգապահ դասարան», 

«Լավագույն աշակերտ»(հեռավար) 

«Ամենամաքուր դասարան»: 

Ամենամսյ ա 90% Տարատեսակ 

մրցույթները 

նպաստում են 

աշակերտների 

ակտիվության 

բարձրացմանը, 

քաղաքացիական 

կայուն և 

ակտիվ 

նախաձեռնող 

դիրքորոշման 

ձևավորմանը 

7.Հայոց բանակի օրը ևս 

կազմակերպվեց մոմավառություն և 

երթ Արցախյան քառօրյա 

պատերազմում զոհերի շիրիմներին 

29.01.2022թ 53% Համադպրոցական 

8․Առողջ ապրելակերպին նվիրված 

սպորտային միջոցառումներ  
 

07. 04․22թ․ 28%  դասարանային  

9․Միջոցառում` «Հարության 

հրաշափառ տոնը և նրա խորհուրդը»  
 

15․04․2022թ

․ 

80%  Համադպրոցական  

10․Շախմատային 

մրցույթ 6-12-րդ 

դասարանների 

աշակերտների միջև/ 

հեռավար/։  

 40%  Աշակերտների մեջ սեր 

և հետաքրքրություն 

սերմանել շախմատի 

նկատմամբ և նպաստել, 

որ դպրոցի շատ 

աշակերտներ զբաղվեն 

շախմատով, 

համագործակցել  

շախմատի ուսուցչի հետ  
 

18․04․2022թ․ 40%  
 

Աշակերտների մեջ 

սեր և 

հետաքրքրություն 

սերմանել 

շախմատի 

նկատմամբ և 

նպաստել, որ 

դպրոցի շատ 

աշակերտներ 

զբաղվեն 

շախմատով, 

համագործակցել  

շախմատի 

ուսուցչի հետ  

11․Աին-ի աշխատակիցների հետ 25.04.2022թ 27% Համադպրոցական 
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ծանոթացան օդային տագնապի 

ժամանակ իրականացվող 

կանոններին 

12.Միջոցառում՝ նվիրված 44-օրյա 

պատերազմում ընկած զոհերի 

27.05.21 25% Համադպրոցական 

13․Միջոցառում՝  « Ընտանիքի օր» 

միջազգայ ին տոնի կապակցությ ամբ 

համերգ, ցուցահանդեսի կազմակերպում, 

բացիկների պատրաստում և ցուցադրում 

13. 05․22թ․ 70%  համադպրոցական  

14.Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օրվան նվիրված 

ֆլեշմոբ 

1.06.21 45% Համադպրոցական

10-12-րդ դաս. 

15․Առողջ ապրելակերպին 

նվիրված սպորտային 

միջոցառումներ  
 

07. 04․22թ․ 28%  դասարանային  

16․ Հրաժեշտ այբբենարանին 4.06.21 7% համադպրոցական 

17․ Գի՞րք, թե՞ համացանց  30% դասարանայ ին 

18. 12-րդ դասարանի Վերջին դաս 05.06.2021 50% համադպրոցական 

19. 9-րդ դասարանի Վերջին դաս 19.06.2021 28% համադպրոցական 

Նկարագրելաշակերտականխորհրդիգործունեությանսկզբունքներըևձևերը՝համապատասխանու

թյունըժողովրդավարությանևինքնավարությանսկզբունքներին 

ԱԽ-

իաշխատանքներըկազմակերպվումենժողովրդավարությանևինքնավարությանսկզբունքներին 

համապատասխան:ԱԽ-իներսումտիրումէփոխադարձհարգանքիևվստահությանմթնոլորտ:  

Այստեղլուծվումենաշակերտներիվարքայինևառաջադիմությանհետկապվածխնդիրներ, 

ցուցաբերվումէսոցիալականաջակցություն: 

 

 

Հաստատության աշակերտական խորհրդի գործուներության ցուցանիշների և 

չափանիշների ամփոփում, վերլուծություններ և եզրահանգումներ դրանց բարելավման 

վերաբերյալ:  

Աշակերտական խորհուրդը համագործակցում է բոլոր օղակների հետ և նպաստում 
նախատեսված աշխատանքների կայացմանը:Կազմակերպում է  տարաբնույթ  միջոցառումներ: 

Աղյուսակ 32 Տվյալներ <<Աբովյանի կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ-ի ծնողական խորհրդի 

գործունեության վերաբերյալ 
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Ցուցանիշ 2019-2020 

ուստարի 

2020-2021  

ուստարի 

2021-2022 

ուստարի 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը 

ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված 

առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 

1 2 1 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում 

կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, 

երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, 

ժողովներիև այլնիթիվը 

120 150 110 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, 

նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր 

կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 

- - - 

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ 

դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 
8 6 6 

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն 

ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 

- - - 

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական 

աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 
62% 72% 65% 

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, 

http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, 

http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև 

հաստատության  

92% 88% 82% 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից 

տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները 

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից 

տնօրինությանը ներկայացրած 

առաջարկությունները 

Ամսաթիվ 
Առաջարկների 

քննարկմանը 

մասնակից 

ծնողների թիվը 

Մեկնաբանություն 

1.Տաք սնունդ - - - 

2.Նիստերի դահլիճի վերանորոգման հարցը - 
15 

Տարվում են 

աշխատանքներ 

3.Սպորտդահլիճի վերանորոգում  
- Ավարտված է 

4Մուտքի դռան տեղադրումը  -  

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, 

հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը 

և սովորողների տոկոսը, 

Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական 

խորհրդի կողմից կազմակերպված 

միջոցառումները 

Ամսաթիվ Մասնակից 

ծնողների թիվը 

և սովորողների 

տոկոսը 

Ծնողական 

ներդրումների 

չափը 

1.Այց Եռաբլուր, Պանթեոն, 

Ծիծեռնակաբերդ, §Անմար  կրակ¦ 

հուշահամալիր, Տիկնիկային թատրոն, 

Ազգային պատկերասրահ, Պատմության 

թանգարան, Բնության թանգարան 

Տարվա 

ընթացքում 

580 - 

74,9% 

2. Սունդուկյանի թատրոն 
18.10.2020 

21         1000 դր 
6% 

3.Կազմակերպվել է հայրենասիրական, 

գեղագիտական, ճանաչողական 

էքսկուրսիաներ 

2019-2021 
2021-2022 

650 
500դր. 

- 540 

4.Կազմակերպվել է 

ռազմահայրենասիրական բնույթի է 

քսկուրսիաներ 

Ապրիլ 

Մայիս 2020-

2021 
2021-2022 

80 
300դր. 

- 110 

http://www.dasaran.am/
http://ktak.am/
http://www.armedu.am/
http://forum.armedu.am/
http://lib.armedu.am/
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5 Փայտարվեստի թանգարան 

- 
- 

- 
- 

6.Կազմակերպվել է 

էքսկուրսիաներ՝Օշական, Էջմիածին, Բջնի, 

Ամբերդ, Ծաղկաձոր, Գառնի-Գեղարդ, 

Զվարթնոց Բյուրականի աստղադիտարան, 

Հաղարծին, Լաստիվեր, Արզնի 

2020-2021 
2021-2022 

500 

        3000 - 

5000դր. 800 

7. Այցելություն մշակույթի գիտության 

ռուսական կենտրոն 

․ 

2021թ 

2022 թ 

60 500դր 
- 75 

8. Խնկո Ապոր գրադարան  2020թ․ 

2021թ. 

125 300դր 

210 

9. Այցելություն Արամ Խաչատրյանի տուն-

թանգարան 

- - - 

- 

10. Օրբելի եղբայրների տուն թանգարան - - - 

- 

11. Այցելություն dasaran.am կրթական 

կենտրոն 

- - - 

- 

12․ Այցելություն Եդիտ Պրինտ 

ճանաչոցական էքսկուրսիա 

- - - 

- 

13. Պատանի հանդիսատես  

Հր. Ղափլանյան դրամատիկական թատրոն 

Մ. Մկրտչյան արտիստական թատրոն 

- - 

 

- 
- 

- 

 Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական 

կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողական խորհրդի կողմից 

ուսուցիչներին խրախուսելու, 

նրանց նկատմամբ 

կարգապահական կամ այլ տույժեր 

կիրառելու վերաբերյալ և 

նմանատիպ առաջարկությունները 

Ամսաթիվ 

- 

Առաջարկությունների 

քննարկմանը մասնակից 

ծնողների թիվը 

ևուսուցիչներին թիվը, ովքեր 

ծնողական խորհրդի կողմից 

առաջարկվել են 

խրախուսման կամ 

կարգապահական տույժի 

Մեկնաբա 

նություններ 

- 

1.Ատեստավորման ներկայացված 

ուսուցիչների մասին կարծիքներ 
- - 

 

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը  

Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական 

խորհրդի հանդիպումների ընթացքում 

քննարկված հարցերը  

Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ 

1.Սոց.անապահով երեխաներին անվճար 

դասագրքեր տալու մասին 

Տարվա 

ընթացքում 

2018-2019 ուստարում անվճար 

դասագիրք տրվել է 68 

աշակերտի, 2019-2020-ին 69 իսկ 

2020-2021 ուստարում՝ 96 

աշակերտի: 

2. Դպրոցական տաք սնունդ ծրագրի մասին - - 

3. Հանդիպում կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող սովորողների 

ծնողների հետ 2020-2021 ուստարում  

Տարվա 

ընթացքում 

Ծնողների հետ յուրաքանչյուր 

կիսամյակ հանդիպում եղել է 

նվազագույնը 2 անգամ: 9,10 
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ծնողների հետ հանդիպումները 

ամեն օր են կապված երեխաների 

խնդրի հետ: 

4.Դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկում 10.09.2020թ. Արձ. թիվ 1 

5.Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների 

ընտրության մասին 
 

Ծնողների խորհրդի կողմից 

ընտրվել են կառավարման 

խորհրդի 3  անդամ 

 

6.Դպրոցի 2019թ. բյուջեի նախագծի նախնական 

տարբերակի քննարկում 

16.11.2020թ 

18.12.2020թ 

16.01.2021թ. 

09.02.2021թ 

13.05.2021թ 

արձ. թիվ 2 ճշգրտված նախահաշ 

արձ.թիվ3բյուջ.փոփ.վերջ.տարբե. 

արձ.թիվ4նախ.նախն.տարբերակ 

արձ.թիվ 5 բյուջեի նախահաշիվ 

արձ.թիվ7ճշգրտված նախահաշի 

7.§Երեխաների առցանց անվտանգության 

ապահովումը¦ սեմինար 

2020թ.  

8.Սեմինար §Ընտանեկան 

փոխհարաբերությունների ազդեցությունը 

երեխաների ուսումնական գործընթացի 

վերաբերյալ¦ 

2020-2021Ã Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³Ï 

Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 1 ë»ÙÇÝ³ñ (ընդ.2 

սեմինար) Սեմինարը եղել է 

տար. Միջին դպրոցի ծնողների 

հետ: Մասնակցությունը 75%:  

9.§Դեռահասության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները¦ սեմինար- 

խորհրդատվություն 

2020-2021Ã. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³Ï 

Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 1 ë»ÙÇÝ³ñ (ընդ.2 

սեմինար) Սեմինարը եղել է 

տար. Միջին դպրոցի ծնողների 

հետ: Մասնակցությունը 75%: 

Ծնողական խորհրդիկողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողականխորհրդիկողմիցհաստատությ

անծնողազուրկևսոցիալապեսանապահով

ընտանիքներիցսովորողներինտրամադա

րվողաջակցության դեպքերը և դրանց ձևը 

Ամսաթիվ 

Ծնողների 

կողմից 

ներդրված 

գումարի չափը 

Մեկնաբանություններ 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը 82% 

Գործում են իրենց կանոնադրություններին համապատասխան 

Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից 

ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը 76% 

Մշտապես տեղեկացված ենդպրոցիա նցուդարձից 

Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական 

աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը 

Նկարագրել արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքները, 

որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները 

ներգրավված են եղել 

Ծնողների 

մասնակցության 

ձևերը և 

մասնակից 

ծնողների թիվը  

Ծնողների 

ներդրումների

չափը 

Մեկնաբա 

նություններ 

1.Կազմակերպում ենտարեվերջյան 400 2000 ¹ñ Ուսումնադաստ
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էքսկուրսիաներ և արտադասարանական 

միջոցառումներ 

5000դր. իարակչական, 

գեղագիտական, 

ճանաչողական 

նպատակով 

2.Այցելություններ պատմության, 

Էրեբունի թանգարաններ, Կոմիտասի 

թանգարան ինստիտուտ,բուսաբանական 

այգի 

250 2000դր. 

- 

3.Այցելություն հայ և ռուս ժողովուրդների 

բարեկամության թանգարան 
- - 

- 
 

4.Այցելություն Եռաբլուր,Պանթեոն 350 500դր. - 

5.Այցելություն Պատանի հանդիսատեսի 

թատրոն, Ստանիսլավկու անվան 

թատրոն 

220 1500դր. 

- 

6.Այցելություն Գրողների տուն-

թանգարան, Խնկո- Ապերգրադարան, 

Աբովյանի համայնքային գրադարան 

420 2000դր. 

- 

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am,http://ktak.am, 

http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, 

մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը 

Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող 

ծնողների 

թիվը  

Մեկնաբա 

նություն 

1.http://www.dasaran.am, Տարվա ընթացքում 495  

2.http://www.armedu.am, Տարվա ընթացքում 330  

3.http://www.olymp.am Տարվա ընթացքում 530  

4.l-diary.emis.am Տարվա ընթացքում 600  

Հաստատության  ծնողական խորհրդի գործունեության ցուցանիշների և չափանիշների 
ամփոփում, եզրահանգումներ ու առաջարկություններ դրանց բարելավման վերաբերյալ: 

Դպրոցի ծնողները ակտիվորեն մասնակցում են ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացին, աջակցում միջոցառումներ կազմակերպելիս: Դպրոցը ստեղծում է բոլոր 

պայմանները՝ սոցիալապես անապահով երեխաներին ուսման մեջ ներգրավելու համար: 

Ծնողական խորհուրդը ընտանեկան, դպրոցական, արտադպրոցական իր գործունեությամբ 

ակտիվ մասնակցություն ունի  երեխաների դաստիարակության հարցում, մասնակցում է դպրոցի 

կառավարման աշխատանքներին, նպաստում է դպրոցում կրթության արդյունավետ 

կազմակերպմանը, ապահովում  է համայնքի հետ համագործակցություն: 

 
 
 

Աղյուսակ 33. Տվյալներ  հաստատության  համայնքի համագործակցության վերաբերյալ  

Ցուցանիշ 

Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, 

ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, 

մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները. 

Նկարագրել վերջին 3 տարումհաստատության 

շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի 

բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի 

համալրմանև այլ աշխատանքներինհամայնքի 

մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը 

Ամսաթիվ Ներդրման 

չափը 

Մեկնաբանություն 

1.Քաղաքապետարանի կողմից գումար է 

տրամադրվել նախակրթարանի վերանորոգման 
-. - 

Ամուր է 

համայնք-դպրոց 

http://www.dasaran.am/
http://ktak.am/
http://www.armedu.am/
http://forum.armedu.am/
http://lib.armedu.am/
http://www.dasaran.am/
http://www.armedu.am/
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աշխատանքները իրականացնելու համար, ինչպս 

նաև 2015թ. նոյեմբերի 1-ից մինչև 2016թ. հուլիսի 

30-ը ներառյալ վճարում է երկու դաստիարակների 

աշխատավարձը, որը կազմում է - 

կապը 

    

    

Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության 

աստիճանը 

Սովորողները տեղեկացվում են համայնքի առաջ ծառացած խնդիրներին: 

1. Շենքերի և մուտքերի ոչ բարվոք վիճակը 

Փողոցների և մայթերի անմխիթար վիճակը 

2. Համայնքի վերելակների անհամապատասխանությունը ժամանակի պահանջներին 

3. Խաղահրապարակների բացակայությունը 

Ուսումնականհաստատությանմասնակցությունըհամայնքիաշխատանքներին, մասնակցությանձևերը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության համայնքի 

աշխատանքներին մասնակցության 

դեպքերը և դրանց ձևերը 

Ամսաթիվ Մասնակիցսովորող

ների և 

աշխատողների 

տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Քաղաքային շաբաթօրյակ Տարվա 

ընթացքում 

60% Կանաչ գոտիների  

ստեղծում 

համայնքում 

2.Շրջակա միջավայրի պահպանում 

(ծառատունկ) 

05.2017թ. 52%  

Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված 

միջոցառումները. 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության կողմից համայնքի 

բնակիչների համար կազմակերպված 

միջոցառումները, նշել դրանց թիվը 

Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների 

ու աշխատողների 

տոկոսը և համայնքի 

բնակիչների թիվը 

Մեկնաբանություն 

1    

2.    

Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և 

այլ հնարավորություններից 

Նկարագրել, թե հաստատության 

ինչպիսի ծառայություններից են 

օգտվում համայնքի բնակիչները  

Հաճախականությունը՝ 

ամսեկան կամ 

տարեկան կտրվածքով 

Օգտվող 

բնակիչների 

թիվը 

Մեկնաբանություն 

1.Մարզահրապարակից - - Ամուր հիմքերի վրա 

դնել  աշակերտ-

դպրոց-ընտանիք-

համայնք կապը 

2.Մարզադահլիճից - - 

3.Գրադարանից - - 

    

Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների(ՀԿ) հետ համատեղ 

իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ 

իրականացված կրթական բոլոր 

ծրագրերը 

Ծրագրի 

տևողությունը 

ՀԿ –ի 

անվանումը 

Մասնակից 

սովորողների թիվը 

1. - -  

2. - -  

Հաստատության և համայնքի համագործակցության ցուցանիշների ամփոփում, 

վերլուծություններ և եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ: 

Կազմակերպվում է հանդիպում համայնքի ղեկավարների և ուսուցիչների,սովորողների 

հետ: Հաճախակի հանդիպումներ կազմակերպելու արդյունքում կլուծվեն համայնքի և դպրոցի 
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առջև ծառացած խնդիրները: Ամուր հիմքերի վրա դնել աշակերտ-դպրոց-ընտանիք-համայնք 

կապը: Համայնքը աջակցում է  դպրոցի զարգացման ծրագրին, նպաստում համայնք-դպրոց 

արդյունավետ համագործակցությանը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մաս 6.  

Աբովյանի կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման 

ուղիները 

 
 
 
 

 

Աղյուսակ 34.ՈՒԹՀՎ վերլուծության 

 

Ուժեղ կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեության 

ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական 

կազմը  

 Դպրոցի տնօրինությունը ունի 

ղեկավարման և կառավարման 

անհրաժեշտ 

պատրաստվածություն, 

տիրապետում է դպրոցի 

ուսումնադաստիարակչական և 

կառավարման ոլորտների 

ղեկավարման 

առանձնահատկություններին: 

 Ուսումնաօժանդակ կազմը 

պարտա-ճանաչ և 

պատասխանատու ձևով 

կատարում է իր 

Թույլ կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ 
կողմեր՝ տարանջատել վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական 

կազմը  

 Չունենք  տարակարգ ունեցող 

ուսուցիչները 

 Բավարար չէ ուսուցիչների 

մասնակցությունը մրցույթներին 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ 
գործունեության թույլ կողմեր 

 Ծնողական կազմի մասնակի 

անտարբերությունը: 

 Աշակերտների միջև փոխադարձ 

հարգանք և 

հանդուրժողականություն 

 Ընթերցանության պակասը 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման 
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պարտականությունները: 

 Դպրոցը հնարավորություն է 

ընձեռում ուսուցիչներին 

մասնագիտական զարգացման 

համար,խրախուսում է 

ուսուցիչների ինքնակրթությունը և 

լավ աշխատանքը 

 

2.Սովորողներիուսումնառության և այլ 
գործունեության ուժեղ կողմեր 

 Դպրոցը հայտի է իր վերջին երեք 

տարիների ընթացքում 

սովորողների թվի ավելացմամբ և 

գիտելիքների բարձրացմամբ: 

 Արտադասարանական և 

արտադպրոցական 

միջոցառումների ակտիվ 

մասնակցություն 

 Մարզական և մշակութային 

միջոցառումներին ակտիվ 

մասնակցություն 

 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման 

խորհուրդի, այլ մարմինների 

գործունեության ուժեղ կողմեր 

 Դպրոցը համագործակցում է 

ընտանիքի հետ, մասնակցում 

համայնքի հիմնախնդիրների 

լուծմանը՝ ներգրավելով 

աշակերտներին: 

 Դպրոցում գործում են 

աշակերտական , 

մանկավարժական և ծնողական 

խորհուրդներ: 

 Ճանաչողական էքսկուրսիաների 

կազմակերպում 

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը 

 

 Մանկավարժական կադրեր,  

 խելացի և ակտիվ աշակերտներ 

 վարչական աշխատողներ 

5. Նոր նախաձեռնությունների 

ուղղությամբ հաջողությունները 

 Խրախուսվում է ուսուցչի 

աշխատանքը 

 Ուսուցչից  պահանջվում է 

խորհուրդի, այլ մարմինների 

գործունեության թույլ կողմեր 

 Թույլ է դպրոց ծնող կապը 

ֆինանսական ի շուրջ 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության 

խնդիրները 

 Շենքայի և ֆինանսական 

պայմաններ 

5. Նոր նախաձեռնությունների 

ուղղությամբ թույլ կողները 

 Ձևավորել այնպիսի կրթական 

միջավայր, որտեղ աշակերտների 

միջև փոխադարձ հարգանքը 

կբացառի նրանց միջև առկա 

տարբերությունների բացասական 

դրսևորումները: 

 Ներդրողների ներգրավում 

6. Հաղորդակցություն, 

համագործակցություն 

 Համագործակցություն   ՀՀ  և այլ 
երկրների դպրոցների հետ 

 
 
 
 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ 

կապված դժվարությունները և 

խնդիրները 

 Աշակերտների թվի աճ 

 Դասարանների խտության աճ 

 Ուսուցիչների թվաքանակը 

աշակերտների թվի նկատմամբ 

առավելագույնը 
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մասնագիտական որոշ 

դրսևորումներ(բաց 

դասեր,փոխադարձ 

դասալսումներ, 

զեկույցներ,ծրագրերի 

մասնակցություն) 

6. Հաղորդակցության, 

համագործակցության ուժեղ կողմերը 

 Դասավանդման ընթացքում 

ուսուցիչներն աշակերտների միջև 

ստեղծում են 

փոխհամագործակցության կապեր 

 Դպրոցի բոլոր խորհուրդները 

համագործակցում են 

 Իրականացվում են դպրոց-

ընտանիք 

փոխհամագործակցությանն 

ամրապնդող միջոցառումներ: 

 Համագործակցություն մշակույթի 

օջախների հետ 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ 

կապված հաջողությունները 

 Աշակերտների թվի աճը 

 Դասարանների խտությունը 

 Ուսուցիչների թվաքանակը 

աշակերտների թվի նկատմամբ 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎՏԱՆԳՆԵՐ 

1. Սովորողներին տրամադրել 
բազմակողմանի կրթություն, որը 

կապահովի նոր 

հնարավորություններ նրանց 

համար: 

2. Սովորողների մեջ սերմանել 
մշտական 

ինքնակատարելագործման 

գիտակցում և ձգտում: 

3. Մասնագիտական կողմնորոշում 

4. Անվտանգ ուսումնական 

միջավայրի ապահովվում: 

1.Սովորողների մոտ որակյալ կրթություն 

ստանալու ցանկության բացակայություն: 

2. Սովորողների ընտանիքների 

սոցիալական վատ պայմանները: 

3. Ոչ լիարժեք ընտանիքներին բնորոշ 

խնդիրների առկայությունը: 

4.Ընտանիքի դավանանքի ազդեցություն: 

5.Համաճարակային հիվանդությունների 
աճի ինտենսիվությունը 
6․Արտագաղթի ,,,,,,,,, 
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   Ներքին գնահատման հանձնաժողովի անդամներ 
 
 
 Հանձնաժողովի նախագաh`             Ա. Դաղբաշյան    

 

      Անդամներ`                    Գագիկ Գևորգյան (կառավ.խորհրդի նախագահ) 

                                    Արմինե  Պետրոսյան (կառավ.խորհրդի անդամ) 

                                    Նելլի Առաքելյան (մանկավարժ.խորհուրդ) 

                                    Աննա Մխիթարյան (ծնողական    խորհուրդ) 

                                    Աստղիկ Խաչայանց (համայնքապետարանի ներկայացուցիչ) 

                                    Գայանե Զաքարյան (համայնքապետարանի ներկայացուցիչ) 

 

 


