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                                                         ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
   Կրթությունը    անձի,   հասարակության   և   պետության   շահերից   ելնող   ուսուցման     և 

դաստիարակության գործընթաց  է, որը  նպատակաուղղված  է գիտելիքները  պահպանելու  և   

սերունդներին  փոխանցելու  համար:  Ժամանակակից դպրոցի նպատակն է ամրապնդել 

կապը պետության , ընտանիքի և հասարակության միջև:Հայեցի դաստիարակությունն ու 

բարոյական արժեքների գնահատումը դպրոցի առաջնահերթ խնդիրն է: 
         Կապանի N5 հիմնական դպրոցը 2021-2022 ուսումնական տարին ավարտեց հաջողությամբ: 

Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը աշխատեց մեծ պատասխանատվությամբ, իրագործելով իր 

առջև դրված ուսումնական և դաստիարակչական բնույթի հիմնախնդիրներ: 
2021-2022 ուստարում դպրոցում ձևավորվել էր 21 դասարան,որից 9-ը տարրական, 12-ը միջին: 

Սովորողների թիվը տարեսկզբին կազմել է 601 աշակերտ: Կրտսեր դպրոցում (1-4-րդ դասարաններ) 

սովորող աշակերտների թիվը կազմել է  264, միջին դպրոցում (5-9-րդ դասարաններ)` 337 աշակերտ, 14 

աշակերտ՝ ԿԱՊԿՈՒ:Ուստարվա ընթացքում դպրոցից այլ դպրոց կամ հանրապետությունից դուրս 

տեղափոխվել են 24 աշակերտ, դպրոց են ընդունվել 17 աշակերտ: Տարեվերջում սովորողների  

ընդհանուր թիվը կազմել է 594 աշակերտ:  

1-8 դասարաններում 531 սովորողներից 531 սովորողներ  հաղթահարել են կրթական 

չափորոշիչներով սահմանված միջին և  նվազագույն մակարդակը և փոխադրվել են հաջորդ դասարան: 

9-րդ դասարանում սովորող 63 աշակերտներից 56-ը տարեկան և քննական գնահատականների 

արդյունքով ավարտել են դպրոցը և ստացել են սովորական  նմուշի վկայականներ, ԿԱՊԿՈւ սովորող 3 

աշակերտ ստացել են սովորական նմուշի վկայականներ առանց քննական առարկաների, բոլոր 

ուսումնական առարկաներից տարեկան և ավարտական քննություններից <<Գերազանց>> 

գնահատականներ ստացած 3 աշակերտներ ստացել են հատուկ նմուշի վկայականներ, 9ա դասարանի 

աշակերտ Գոռ Աբելյանը  չի մասնակցել <<Հայոց լեզու>> և <<Մաթեմատիկա>> առարկաների   

կենտրոնացված ավարտական քննություններին:Օգոստոսի 24-25-ն հանձնել է վերաքննությունները և 

ստացել է սովորական նմուշի վկայական: 

2021-2022 ուստարում դպրոցի 1-8 դասարաններում սովորող 140 աշակերտներ, որոնք գերազանց 

առաջադիմություն են ցուցաբերել, դպրոցի մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ պարգևատրվել են 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության գովասանագրերով: 

 Տարեկան և քննական գնահատականների արդյունքներով 2021-2022 ուստարում դպրոցի 

ուսումնական առաջադիմությունը  կազմել է 1000/0   է, որակը՝ 510/0 : 

Դպրոցի 63 շրջանավարտներից 63-ը  դիմել են տարբեր ուսումնական հաստատություններ ուսումը 

շարունակելու համար:  

2021-2022 ուստարում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպվել են 

համաձայն դպրոցի տարեկան աշխատանքային պլանի:Ժամանակին կատարվել են 

դասաբաշխումները, դպրոցական բաղադրիչի ժամերը բաշխվել են մ/մ –ի առաջարկությամբ և 

հաստատվել մանկավարժական խորհրդի առաջին նիստում, բոլոր ուսուցիչները կազմել են 

առարկայական թեմատիկ պլանավորումները և ամբողջ տարին առաջնորդվել են դրանցով:  

2021-2022  ուստարում դպրոցում գործել է 4 առարկայական մեթոդ միավորում` 

1.Համընդհանուր զարգացման և տարրական կրթության մեթոդ միավորում       
2.Հայեցի կրթության և հայրենասիրական դաստիարակության մեթոդ միավորում 
3.Բնագիտական մեթոդ միավորում( մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա,  
4.Օտար լեզուների մեթոդ միավորում 

Յուրաքանչյուր մ/մ դպրոցի հիմնախնդիրներից ելնելով կազմել է տարեկան աշխատանքային պլան, 

որոնց մասն է կազմում մանկավարժական, ծրագրա-մեթոդական, միջոցառումների, բաց դասերի, դաս-

հանդեսների: 

Ուսպլանում մեծ տեղ է հատկացվել ուսուցիչների ինքնակրթությանը, մասնագիտական 

կատարելագործմանը:Դպրոցի 7 ուսուցիչներ, մասնակցել են վերապատրաստումներին և սահմանված 

կարգով ատեստավորվել են: Մասնագիտական վերապատրաստումների են մասնակցել նաև դպրոցի  
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տնօրենը, ուս. աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալը,մասնագիտացված կրթական 

աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալը:  

  Առարկայական մեթոդմիավորումները ուստարում գործել են հստակ, ճիշտ  ժամանակին 

կայացրել են մ/մ նիստերը, որտեղ քննարկվել են բազմաբնույթ հարցեր, հանդես են եկել 

զեկուցումներով և առաջարկություններով, տարվա ընթացքում կազմակերպվել են սեմինարներ, բաց 

դասեր տարբեր առարկաներից, ոստիկանության և ԱԻՆ աշխատակիցներ: Առարկայական 

մեթոդմիավորումները գործել են հետևյալ սկզբունքներով՝որակապես նոր մակարդակի բարձրացնել 

առարկաների դասավանդումը, բարձրացնել յուրաքանչյուր դասի որակն ու արդյունավետությունը՝ 

օգտագործելով ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ ու միջոցներ: 

2021-2022 ուստարում կազմվել և հաստատվել է դասղեկների պլանները, խմբակների մատյանները, 

գումարվել են ծնողական , աշակերտական ժողովները:  

 Ժամանակին կազմվել են դասացուցակները (1-ն և 2-րդ կիսամյակների համար), հաշվի առնելով 

առարկայական ծանրաբեռնվածությունը:Մեծ տեղ է տրվել և առավելագույնս իրականացվել 

գնահատման առկա համակարգի, կիսամյակային և տարեկան գնահատականի ձևավորման 

գործառույթին՝ պահպանելով գնահատման հավաստիությունը, հուսալիությունը, արդարությունը : 

Ուստարում ըստ գրաֆիկի, գիտելիքների ստուգման նպատակով տրվել են տնօրինության կաղմից 

ստուգողական գրավոր աշխատանքներ՝: Աշակերտները ակտիվ մասնակցել են առարկայական 

օլիմպիադաներին, ցավոք այս տարի օլիմպիական հաջողություններ չունեցանք: Ուսումնական 

հաջողությունների կարևոր մասն են կազմում նաև խմբակների գործունեությունը:  

Ուստարվա ընթացքում գործել են տարբեր առարկայական խմբակներ՝ 

Երգչախումբ , ձեռագործություն, փայտագործություն,թատերական, շախմատ, ասմունք 
մայրենի, մաթեմատիկա , պատանի բնասեր, պատանի քիմիկոս, պատանի աշխարհագետ, 
վոլեյբոլ, աթլետիկա 
Նշված խմբակները ընտրվել են հաշվի առնելով դպրոցի հնարավորությունները,  աշակերտների 

նախասիրություններն ու կարողությունները:Խմբակների գործունեության ընթացքում կազմակերպվել 

են բազմաբովանդակ միջոցառումներ. 

Դպրոցում բարձր հիմքերի վրա է դրված նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը: Ողջ 

տարվա ընթացքում կազմակերպվել են ռազմա- մարզական խաղեր, էքսկուրսիաներ, հոբելյանական 

տոներին նվիրված միջոցառումներ, գրական երաժշտական  ցերեկույթներ նվիրված պատերազմի 

վետերաններին ,  ազգային հերոսներին:  

2021-2022 ուստարում դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը աշխատել է ըստ հաստատված 

ժամանակացույցի` կատարելով ծրագրված աշխատանքային պլանը: Ընդհանուր քանակով հրավիրվել 

է մանկխորհրդի 15 նիստ՝ 10-ը հերթական,5-ը՝ արտահերթ: 

 2021-2022 ուստարում մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարել նաև դասարանների 

ղեկավարները:Տարվա ընթացքում դասղեկների աշխատանքների ուղղվածությունն էր՝ 

քաղաքացիական բարոյական, գեղագիտական, ֆիզիկական առողջություն, աշխատանքային, 

իրավական, էկոլոգիական, հոգևոր դաստիարակությունները: 

Դպրոցը, համագործակցելով ծնողների (առավելապես դասարանական ծնողական խորհուրդների) 

համայնքի, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքային մշակույթի պալատի, կցված 

զինվորական ստորաբաժանման, ինչպես նաև այլ կրթական հաստատությունների հետ կազմակերպել 

է բազմազան և բազմաբնույթ միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են ուսուցիչները, ծնողները, 

երեխաները, զինվորականները, վետերանները, համայնքի և հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները: 

Ուստարում դպրոցի աշակերտները մասնակցել են արտադպրոցական տարբեր բնույթի 

մրցույթների և միջոցառումների` գրանցելով բարձր արդյունքներ:  

Աշակերտների ուժերով կազմակերպվել է բազմաթիվ և բազմաբնույթ միջոցառումներ, պատրաստվել է  

պատի թերթեր,  պաստառներ: 

Ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել քաղաքապետարանի և մարզպետարանի կողմից 

կազմակերպված միջոցառումներին:  

   Անցած ուստարում, համագործակցելով ՏՄԱԿ-ի հետ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների  

կարիք ունեցող 14 աշակերտների հետ կատարվել է բազմաբնույթ և լայնածավալ աշխատանք:  
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Ուստարում ակտիվ գործել են ԱԽ և ԾԽ:Նրանք կազմակերպել են սանիտարական օրեր, 

շաբաթօրյակներ, Էքսկուրսիաներ, ծառատունկ: 

Անցած ուստարում դպրոցի կառավարմանը և  գործունեությանն իր մասնակցությունն է ունեցել 

կառավարման խորհուրդը: Հրավիրված նիստերում լսվել և քննարկվել են հաստատության 

ուսումնադաստիարակչական, կազմակերպական և ֆինանսատնտեսական գործունեությանն առնչվող 

մի շարք հարցեր: 

Դպրոցի համակարգչային կենտրոնը գործել է նպաստելով ուսումնական գործընթացին և 

իրականացրել համակարգչային դասընթացներ: Գրեթե անխափան աշխատել է ինտերնետային կապը, 

որի արդյունքում ստացվել են ուսումնական պրոցեսում և ավարտական ու կենտրոնացված 

քննությունների հետ առնչվող ողջ տեղեկատվությունը:  

      Տարվա ընթացքում մեծ պատասխանատվությամբ  ու սրտացավորեն են աշխատել նաև դպրոցի 

օժանդակ անձնակազմը` տնտեսական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանի 

ղեկավարությամբ: Լոկալ ջեռուցումը աշխատել է անխափան` պահպանելով ջերմության սահմանված 

չափաքանակը, որոշ չափով բարեկարգվել է դպրոցամերձ հողատարածքը:  

Կատարված աշխատանքներով, ինչպես նաև դեռևս չլուծված խնդիրներով` Կապանի N5  հիմնական 

դպրոցի մանկավաժական  կոլեկտիվը  լի է վճռականությամբ 2022-2023 ուսումնական տարում 

աշխատելու էլ ավելի եռանդով ու վճռականությամբ, կատարելու իր առջև դրված մեծ առաքելությունը. 

այն է` պատշաճ մակարդակով կրթելու և դաստիարակելու մատաղ սերնդին: 

          Մանկավարժական կոլեկտիվը պետք է առաջնորդվի հետևյալ կարգախոսով` 

               <<Կարելի է և անհրաժեշտ է սովորեցնել  յուրաքանչյուրին>>: 
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                                 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 

1. 2022 թ. օգոստոսի 20-30-ը կազմել <<Կապանի N 5 հիմնական  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  2022-2023 

ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանը, այն քննարկել ու 

հաստատել մանկավարժական խորհրդի ուստարվա առաջին նիստում և հետևողական 

աշխատանք տանել ուստարվա ընթացքում պլանով նախատեսված բոլոր աշխատանքները 

իրականացնելու համար:  

2. Սահմանված կարգով կազմակերպել առաջին դասարան և մյուս դասարաններ դիմած 

երեխաների ընդունելություններ:  

3. Մինչև 2023թ սեպտեմբերի 1-ը ավարտել 2022-2023 ուստարվա դասարանների 

կոմպլեկտավորումը: Ճշտել նախնական դասաբաշխումը, կազմել հաստիքացուցակը և 

տարիֆիկացիոն ցուցակը: Կազմել ուստարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակը 5 օրյա 

ռեժիմով: Կազմել օրվա ռեժիմ` ելնելով կանոնադրության և ներքին կարգապահական 

կանոնների պահանջներից:  

4. Ժամանակին ձեռք բերել պատվիրված դասագրքերը, ձեռնարկներն ու դասամատյանները: 

Գրադարանի և դասղեկների համագործակցված աշխատանքով կազմակերպել  2022-2023 

ուստարվա դասագրքերի բաշխումը:  

5. Ժամանակին կազմել և դպրոցի խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել այն փաստաթղթերն ու 

ծրագրերը, որոնք սահմանված կարգով պետք է հաստատվեն դպրոցի կառավարման խորհրդի 

կողմից: Ուստարվա ընթացքում կառավարման խորհրդին սիստեմատիկ կերպով տեղեկացնել 

դպրոցում իրականացվող ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ընթացքի և այլ 

նպատակային ծրագրերի ու աշխատանքների մասին:  

6. Միջոցառումներ մշակել և իրականացնել դասապրոցեսի արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ: Մանկավարժների կարևորագույն խնդիրներից մեկը համարել ժամանակակից 

մեթոդներով դասապրոցեսի կազմակերպումը, դասապրոցեսում   յուրաքանչյուր աշակերտին իր 

հնարավորությունների չափով մասնակից դարձնելը: Ուսուցչի աշխատանքը գնահատելիս 

առանձնակի հաշվի առնել նրա պարապած դասարանի ընդհանուր արդյունքները և նրա կողմից 

կրթության որակի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ նրա կատարած 

աշխատանքները:  

7. Ուսումնական ծրագրային պահանջների կատարման ապահովումը ՀՀ ԿԳ նախարարության 

կողմից մշակված առարկայական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան: 

8. Դասապրոցեսում աշակերտների մասնակցությունը խթանող իրավիճակների ստեղծում, 

ծրագրային պահանջների ( ըստ սահմանված չափորոշիչների) նվազագույնի յուրացումը 

յուրաքանչյուր սովորողի կողմից: 

9. Տրամաբանական մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների աստիճանական 

զարգացումը մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների դասավանդման պրոցեսում: 

10. Հնարավորություն ընձեռնել սովորողներին իրենց նախասիրություններին համապատասխան 

ստանալու անհրաժեշտ գիտելիքներ մասնագիտական կրթությունը շարունակելու համար: 

11. Առնվազն 2 ուսումնական առարկայի դրվածքի ուսումնասիրություն կատարել ողջ ուսումնական 

տարվա ընթացքում: 

12. Ուսումնական տարվա ընթացքում կատարել դպրոցի գործունեության ներքին գնահատում 

տվյալ ուսումնական տարվա համար: Տալ վերլուծություն  

13. Մշակել և հաստատել դպրոցի համակարգչային կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման 

նոր ռեժիմ: 6-9-րդ դասարաններում յուրաքանչյուր առարկայից հաստատված 

ժամանակացույցով համակարգչային կենտրոնում կազմակերպել ինտեգրված դասեր 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:  

14. Ուստարվա ընթացքում առանձնակի ուշադրություն դարձնել մատենավարությանը: Հետևել, որ 

դասամատյանները լրացվեն սահմանված կարգով, իսկ գնահատման և բացակայությունների 

լրացումը կատարվեն հստակ, գործող պահանջներին համաձայն:  
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15. Ավարտական՝ 9-րդ դասարանի սովորողներին լիարժեք նախապատրաստում ավարտական 

քննություններին, ինչպես բովանդակային, այնպես էլ կազմակերպչական կարևորագույն 

հիմնահարցերի իմացության ուղղությամբ: 

16. Աշակերտական և ուսուցչական նոր սեղան – աթոռների ձեռք բերում: 

17. Համալրել և նորացնել համակարգչային դասարանի տեխնիկան (ձեռք բերել նորագույն 

համակարգիչներ և գույք): 

18. Դպրոցի տանիքի, առաջին հարկի սանհանգույցների վերանորոգում, դպրոցի հողատարածքի 

լիովին բարեկարգում և ասֆալտապատում: 

19. Կազմել դպրոցի ծնողական անձնակազմի, համայնքի, հասարակական կազմակերպությունների 

և այլ կառույցների հետ համագործակցության համալիր ծրագրեր և պլանավորված 

աշխատանքներ իրականացնել այդ ծրագրերն ուստարվա ընթացքում իրագործելու համար: 

20. Դպրոցի հիմնանորոգման խնդիրը դնել առաջնային 

21. Կազմակերպել տարրական դասարանների չոր սնունդը, նախապատրաստական 

աշխատանքներ տանել տաք սննդի կազմակերպման և իրականացման համար: 

22. Կազմակերպել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների 

կրթությունը : 

23. Առողջության պահպանման, պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացման 

անհրաժեշտության գիտակցման արմատավորում, երեխաների սանհիգենիկ և սեռական 

դաստիարակություն: 

24. Դասղեկների դասղեկական աշխատանքների պլանների կազմում, ելնելով դպրոցի ուստարվա 

դաստիարակչական հիմնական խնդիրներից և այդ պլանների հետևողական իրականացում: 

25. Որակյալ կրթություն ապահովելու համար շարունակաբար՝ վերապատրաստումներ, 

դասընթացների, սեմինարների միջոցով , բարձրացնել դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների  

մասնագիտական որակավորումը: 

26. Երեխաների մոտ գիտակցական կարգապահության, մանկավարժների պահանջների, 

անհրաժեշտության իմաստավորումը, ինչպես նաև կրթօջախի և նրա գույքի նկատմամբ 

հարգալից ու հոգատար վերաբերմունքի դաստիարակում: 

27. Ծրագրավորված և պլանավորված աշխատանքների կազմակերպում դպրոցի ուսումնական 

կաբինետների և միջանցքների ձևավորման ուղղությամբ: 

28. Պատշաճ ձևով կազմակերպել և իրականացնել դպրոցում հին, ֆիզիկապես և բարոյապես 

մաշված գույքի ( աշակերտական սեղան- աթոռ, գրասեղաններ, փափուկ աթոռներ, 

համակարգիչներ, ավտոմեքենաներ, հաստոցներ), դուրս գրման գործընթացը: 

29. Հարստացնել գրադարանը և՝ ուսումնական ձեռնարկներով, և՝ գրական գեղարվեստական 

գրականությամբ: 

30. Լինել ուշադիր և հետևողական աշակերտական և ուսուցչական կարգապահությանը:  
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      2022-20203ուստարում դպրոցի հիմնական ուսումնական խնդիրներ համարել. 
 

     ա) Ուստարվա ընթացքում ուսումնասիրել ուսումնական 2 առարկայի դրվածք: 
բ) Բարձր` 8-9-րդ դասարաններում ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառումն ու 

արմատավորումը, դասավանդման պատշաճ մակարդակի ապահովումը, ինչպես նաև նշված 

դասարանների սովորողների ուսման բարձր առաջադիմության և անհրաժեշտ որակի 

ապահովումը:  

գ) ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված առարկայական 

չափորոշիչներով նախատեսված նվազագույն մակարդակի յուրացման ապահովումը սովորողների 

կողմից:  

դ) Սովորողների տրամաբանական մտածողության ստեղծագործական ունակությունների 

աստիճանական զարգացումը բնագիտական առարկաների, առաջին հերթին մաթեմատիկայի 

դասավանդման ժամանակ:  

ե) Սովորողների խոսքի կուլտուրայի և շարադրման կարողությունների, բանավոր խոսքի 

զարգացումը հատկապես հայոց լեզու և գրականություն, ինչպես նաև մյուս հումանիտար, 

պատմողական առարկաների դասավանդման  ընթացքում:    

զ) Բացահայտել օժտված երեխաներին, նրանց հետ աշխատել անհատապես 

է) Դպրոցի սովորողներին նախապատրաստումը դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի 

բոլոր փուլերին, նրանց ստեղծագործական մտածողության, հմտությունների ու կարողությունների 

զարգացման ճանապարհով, առանձնապես այն առարկաներից, որոնցից դպրոցը նախորդ 

ուստարում առաջընթաց չի ունեցել: 

ը) Ուշադրության կենտրոնում պահել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողներին, 

թ) Ուշադրության կենտրոնում պահել անցումային՝ 5-րդ դասարանների աշակերտներին  

 

 2022-2023 ուստարում դպրոցի հիմնական  դաստիարակչական խնդիրներ համարել. 
 

ա) Երեխաների մեջ ուսուցիչ-աշակերտ-ծնող եռակողմ փոխհարաբերության ճիշտ պատկերացման 

արմատավորումը, ինչպես նաև հարգանքի ու համագործակցության նկատմամբ անհրաժեշտ 

վերաբերմունքի դաստիարակումը: 

բ) Երեխաների մեջ գիտակցական կարգապահության, մանկավարժների պահանջների 

անհրաժեշտության իմաստավորումը, ինչպես նաև կրթօջախի և նրա գույքի նկատմամբ հարգալից 

ու հոգատար վերաբերմունքի դաստիարակումը: 

գ) Աշակերտների նախաձեռնության և ինքնուրույն աշխատանքներ պլանավորելու áõ 

կազմակերպելու, ինչպես նաև իրենց իրավունքների ու պարտականությունների նկատմամբ ճիշտ 

վերաբերմունքի դաստիարակումը: 

դ) Առողջության պահպանման, պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացման 

անհրաժեշտության գիտակցման արմատավորումը երեխաների հիգիենիկ և սեռական 

դաստիարակությունը:  

     ե)    Երեխաների` միմյանց նկատմամբ ճիշտ, հարգալից և հանդուրժողական պահվածքի  

        ձևավորումը:  

     զ) Խորհրդանիշների  նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ձևավորել, դարձնելով այն 

յուրաքանչյուր մանկավարժի և աշակերտի ամենօրյա գործունեության ուղենիշներից մեկը:  

     է) Համալիր միջոցառումներ իրականացնել սովորողների հոգևոր, բարոյական, իրավական, 

սեռական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ:  

     ը) Հաստատության ներքին սանիտարահիգիենիկ վիճակի գերագույն մաքրության ապահովում: 
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Օգոստոս - սեպտեմբեր                                                             Առաջին կիսամյակ 
№ Ամիսը, 

ամսաթիվը  
Քայլը Այլ տեղեկություններ 

1 24.08.22թ. Մանկավարժական  խորհրդի նիստ Մանկավարժական  խորհուրդը 

որոշում է ընդունում օգոստոսի 20-30-

ի վերաքննությունների 

հանձնաժողովների և 

ժամանակացույցի վերաբերյալ  

2 24.08.22թ. Տնօրենի հրամանը վերաքննությունների 

հանձնաժողովների և ժամանակացույցի 

վերաբերյալ 

Տնօրենի հրամանով, հիմք ընդունելով 

սովորողների փոխադրման  և 

ավարտման կարգի պահանջներն ու 

մանկավարժական խորհրդի որոշումը, 

հաստատվում են 

վերաքննությունների (լրացուցիչ 

քննությունների) հանձնաժողովների 

կազմն ու դրաևց  ժամանակացույցը 

3 24.08.22թ. Սովորողի ծնողին տեղեկացնելը քննության 

մասին 

Դասղեկը տեղեկացնում է սովորողի 

ծնողին առաջիկա քննության օրվա 

մասին 

4 25.08.22թ. Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության մեթոդմիավորման կողմից 

նախնական դասաբաշխման կատարում 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության հաջորդ 

ուսումնական տարվա օրինակելի 

ուսումնական պլանների 

առկայության դեպքում մ/միավորումը 

նախնական դասաբաշխման հարցը 

կարող է քննարկել հունիսի երկրորդ 

կեսին մանկավարժական 

աշխատողների արձակուրդ գնալուց 

առաջ։  

5 24.08.22թ 

25.08.22թ.. 

Վերաքննությունների (լրացուցիչ 

քննությունների) անցկացում 

Հիմք ընդունելով սովորողների 

փոխադրման  և ավարտման կարգի 

պահանջներն ու տնօրենի հրամանով 

հաստատված քննությունների 

հանձնաժողովների կազմն ու դրանց  

ժամանակացույցը, անցկացվում են 

քննությունները։ 

6 25.08.22թ. – 

29.08.22թ. 

Դասագրքերի բաշխում Դասագրքերը բաշխվում են տնօրենի 

հրամանով՝ ՀՀ ուսումնական 

հաստատությունները դասագրքերով 

ապահովելու և հանրակրթական 

առարկաների դասագրքերը 

հրատարակելու կարգի պահանջներին 

համապատասխան 

 

7 

22.08.22թ. - 

25.08.22թ. 

 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության մանկավարժական  

խորհրդի կողմից մ/միավորումների 

ներկայացրած նախնական դասաբաշխման 

առաջարկի քննարկում և որոշման 

կայացում 

Մանկավարժական  խորհուրդն այս 

դեպքում որոշում է ընդունում 

դպրոցական բաղադրիչի 

ժամաքանակը որոշակի 

առարկայախմբերի հատկացնելու 

վերաբերյալ։  

 

8 

 

25.08.22թ.- 

 

26.08.22թ. 

 

Տվյալ առարկայախմբին տրված 

ժամաքանակի՝ որոշակի առարկաներին 

հատկացնելու հարցի քննարկում 

 

Մանկավարժական  խորհրդի 

որոշման և տնօրենի 

համապատասխան հրամանով 



 9 

մ/միավորման կողմից և համապատասխան 

առաջարկությամբ այն  մանկավարժական  

խորհրդի քննարկմանը ներկայացում։ 

Մանկխորհրդի 

համապատասխան որոշման կայացում, 

ինչը հաստատվում է տնօրենի հրամանով 

ձևակերպվում է հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության 

առաջիկա ուսումնական տարվա 

ուսումնական պլանը:  

9  

26.08.22թ.- 

 

27.08.22թ 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության առաջիկա ուսումնական 

տարվա ուսումնական պլանի հաստատում  

Հաստատության ուսումնական պլանը 

մանկավարժական խորհրդի 

ներկայացմամբ հաստատվում է 

տնօրենի հրամանով։ 

10   

27.08.22թ.- 

 

28.08.22թ 

Նախորդ ուսումնական տարվա 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի 

արդյունքների ամփոփում՝ հիմք ընդունելով  

Ուսումնադասատիարակչական 

աշխատանքի տարեկան պլանը (ՈւԴԱՊ)  

Ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքի արդյունքներն 

ամփոփվում են մանկավարժական  

խորհրդի նիստում 

11  

 

27.08.22թ. 

 

Առաջիկա ուսումնական տարում 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի 

կազմակերպման և վերահսկման 

ուղղությամբ լիազորությունների բաշխում  

Բաշխումը կատարվում է 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի, 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության օրինակելի 

կանոնադրության, Մանկավարժական 

աշխատողների պաշտոնների 

անվանացանկի և նկարագրերի և այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերի 

դրույթներին ու Հաստատության 

զարգացման ծրագրի պահանջներին 

համապատասխան: 

12  

 

28.08.22թ.- 

 

29.08.22թ 

Վերաքննություններ չհանձնած սովորողի 

ծնողի դիմումը  

Վերաքննությունների արդյունքում 1 

կամ 2 (11-րդ դասարանում՝ 3) 

առարկայից   1-3 կամ  1-7 միավոր 

ստացած սովորողի ծնողը (օրինական 

ներկայացուցիչը) դիմում է տնօրենին 

այդ առարկայից(ներից) հաջորդ 

ուսումնական տարվա ընթացքում 

քննություն հանձնելու պայմանով 

սովորողին հաջորդ դասարան 

փոխադրելու համար։ 

13  

31.08.22թ 

Մանկավարժական խորհրդի կազմի 

հաստատում, մանկխորհրդի քարտուղարի 

ընտրություն 

Մանկավարժական խորհրդի կազմը 

հաստատվում է տնօրենի հրամանով 

մեկ ուսումնական տարվա ժամկետով։ 

Հաստատվում է նաև մանկխորհրդի 

նիստերի ժամանակացույցը։  

14  

31.08.22թ 

Մեթոդմիավորման նախագահների և 

դասղեկների կազմի հաստատում 

Տնօրենը հրամանով հաստատում և 

մանկավարժական խորհրդի նիստում 

ներկայացնում է մեթոդմիավորման 

նախագահների և դասղեկների 

անվանական կազմը։   

15  

31.08.22թ 

Վերաքննությունների արդյունքների 

ամփոփում  

Վերաքննությունների արդյունքների 

հիման վրա մանկավարժական 

խորհուրդը որոշում է ընդունում 

սովորողներին հաջորդ դասարան 

փոխադրելու, դասընթացը կրկնելու 

կամ հաստատությունից դուրս մնալու 

մասին։ Մանկխորհրդի որոշումը 

հաստատվում է տնօրենի հրամանով։ 
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Այդ որոշումը հիմք է հանդիսանում 

հաջորդ ուսումնական տարում 

դասարանների կազմավորման 

համար։  

16  

30.08.22թ. 

 

31.08.22թ 

Առաջին կիսամյակի դասացուցակի 

նախնական տարբերակի կազմում 

Առաջիկա ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի դասացուցակի 

նախնական տարբերակը կազմվում և 

ուսուցիչներին է ներկայացվում մինչև 

ուսումնական պարապմունքների 

սկիզբը 

17  

 

30.08.22թ. 

 

31.08.22թ 

Հանրակրթական դպրոցի դասարանների 

կազմավորում 

Հանրակրթական դպրոցի 

դասարանները կազմավորվում են 

յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 

համար՝ մանկավարժական խորհրդի 

որոշման հիման վրա, տնօրենի 

հրամանով՝ պահպանելով ՀՀ 

հանրակրթական հիմնական ծրագրեր 

իրականացնող պետական 

ուսումնական հաստատության 

դասարանների կազմավորման կարգի 

և ՀՀ հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունում 

բազմահամակազմ դասարանի 

կազմավորման կարգի պահանջները։ 

18  

31.08.22թ 

Ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքերի տարեկան պլանի (ՈւԴԱՊ) 

հաստատում  

ՈւԴԱՊ-ը մանկավարժական խորհրդի 

ներկայացմամբ հաստատում է 

տնօրենը։  

19 01.09.22թ.- 

04.09.22թ. 

Առաջին կիսամյակի դասացուցակի 

հաստատում 

Դասացուցակը հաստատվում է 

տնօրենի հրամանով։  

20   

01.09.22թ.- 

07.09.22թ. 

Առանձին ուսումնական առարկաների 

Թեմատիկ պլանի կազմում և հաստատում 

տնօրենի կողմից 

Թեմատիկ (օրացուցային) պլանը 

կազմվում է առարկան դասավանդող 

ուսուցչի կողմից և մեթոդմիավորման 

հավանությամբ  ներկայացվում 

տնօրենի հաստատմանը։ 

21   

01.09.22թ.- 

07.09.22թ. 

Դասարանների և հաստատության 

ծնողական խորհուրդների ձևավորում։ 

Հաստատության ծնողական ժողովի 

անցկացում 

Անցկացվում են դասարանական 

ծնողական ժողովներ, որոնց կողմից 

ընտրված ծնողական խորհուրդների 

կազմից ձևավորվում է 

հաստատության ծնողական 

խորհուրդը։ 

Անցկացվում է հաստատության 

ծնողական ժողով առանձին-առանձին՝ 

1-4-րդ, 5-8-րդ, դասարանների ՝ 

տնօրենի մասնակցությամբ։ 

22   

01.09.22թ.- 

08.09.22թ. 

Սովորողների առաջին ընդհանուր ժողովի 

հրավիրում 

Աշակերտական խորհրդի ձևավորման 

նախապատրաստում 

Սովորողների առաջին ընդհանուր 

ժողովը հրավիրվում է տնօրենի 

կողմից։ 

ԱԽ-ն ձևավորվում է հաստատության 

6-9-րդ դասարանների 

դասարանական ժողովներում` փակ, 

գաղտնի քվեարկությամբ ընտրված 

մինչև երկու ներկայացուցիչներից, 

դասարանական ժողովներից հետո` 

10-օրյա ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, 
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քան մինչև տվյալ ուսումնական 

տարվա սեպտեմբերի 20-ը: 

23   

01.09.22թ.- 

15.09.22թ. 

Տարիֆիկացիոն ու հաստիքային 

ցուցակների և ամենամյա ծախսերի 

նախահաշվի կազմում և ներկայացում 

հաստատման 

Այդ փաստաթղթերը կազմում է 

տնօրենը և հաստատության խորհրդի 

հավանությամբ ներկայացնում լիազոր 

մարմնի հաստատմանը։ 

24  

 

01.09.22թ.- 

15.09.22թ. 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության բյուջեի նախագծի և 

բյուջետային օրացույցի կազմում 

Հաստատության բյուջեի նախագիծը 

կազմում է տնօրենը և ներկայացնում 

խորհրդի քննարկմանը։ 

Բյուջետային օրացույցը կազմվում է ՀՀ 

պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության 

օրինակելի կանոնադրությամբ 

ամրագրված ժամանակացույցին 

համապատասխան։ 

25  

06.09.22թ.- 

10.09.22թ. 

Առաջին կիսամյակի դասացուցակի և 

դասաբաշխման, առարկայական թեմատիկ 

պլանների, սովորողների անձնական 

գործերի լրացում emis.am էլեկտրոնային 

համակարգում 

Առաջին կիսամյակի դասացուցակի, 

առարկայական թեմատիկ պլանների 

հաստատումից և սովորողների 

համակազմի ձևավորումից հետո 

դասացուցակը, թեմատիկ պլանները, 

սովորողների անձնական գործերում 

ընդգրկված տվյալները լրացվում են 

emis.am էլեկտրոնային համակարգում։ 

Կատարվում է նաև ուսուցիչների 

վերաբերյալ տվյալների 

փոփոխություն՝ առկայության 

դեպքում։  

Հոկտեմբեր 

№ Ամիսը,   

Ամսաթիվը 

Քայլը  Այլ տեղեկություններ 

1   

 

3.10.22թ. – 

 

10.10.22թ. 

 

 

 

 

 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության բյուջեի նախագծի 

քննարկումների կազմակերպում և 

բյուջեի նախագծի լրամշակում 

Իրականացվում է` 

1) բյուջեի նախագծի հանրային քննարկման 

կազմակերպումը` նախագծի վերաբերյալ 

դիտողություններ և առաջարկություններ 

ստանալու համար. 

2) բյուջեի նախագծի քննարկումը 

մանկավարժական խորհրդի, ծնողական և 

աշակերտական խորհուրդների, 

կառավարման խորհրդի հետ` առաջարկներ 

ստանալու և պարզաբանումներ տալու 

նպատակով. 

3) ստացած դիտողությունների և 

առաջարկությունների հիման վրա բյուջեի 

նախագծի վերջնական տարբերակի 

մշակումը: 

2 10.10.22թ.- 

 

11.10.22թ. 

 

 

Առարկայական մեթոդմիավորումների 

նիստեր 
Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության առարկայական 

մեթոդմիավորումները քննարկում են 

ուսումնական նախագծերի թեմատիկայի 

ընտրության, դրանց իրականացման հետ 

կապված և ուսումնադաստիարակչական 
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գործընթացի բարելավմանն ուղղված այլ 

հարցեր: 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.22թ.- 

 

13.10.22թ. 

 

 

 

 

Անդրադարձ՝ 

● ուսումնական առարկաների 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրությանը՝ 

- Հայոց պատմություն,     

  

- Ֆիզիկա, քիմիա,  

  Կենսաբանություն 

 

● առարկայական 

օլիմպիադաներին 

նախապատրաստությանը 

● էլեկտրոնային մատյաններում 

կատարվող գրանցումներին 

 

  Հաստատության տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
տեղակալի, մեթոդմիավորումների 
նախագահների,մանկավարժական 
աշխատողների մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը («Փոքր 
մանկավարժական խորհուրդ») 
քննարկում է ուսումնական 
առարկաների դասավանդման որակի 
ուսումնասիրության արդյունքները, 
հաջողություններն,դժվարությունները, 
տալիս համապատասխան 
հանձնարարականներ 
ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի բարելավման, 
սովորողների ուսումնական 
առաջադիմության արդյունքների 
բարձրացման ուղղությամբ:  

 Անդրադարձ է արվում առարկայական 

օլիմպիադաներին 

նախապատրաստությանը, դպրոցական 

փուլի անցկացման և տարածքային փուլին 

սովորողներին նախապատրաստելու 

հարցերին:  

  Խորհրդակցությունը քննարկում է նաև 

էլեկտրոնային մատյաններում կատարվող 

գրանցումների հարցը, նշում 

թերությունները, կատարում 

հանձնարարություններ դրանք որոշակի 

ժամկետում շտկելու ուղղությամբ: 

4 20.10.22թ.- 

   

21.10.22թ. 

Սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության նախնական 

ամփոփում։  

  Ծնողական ժողովներ 

  Սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության նախնական 

ամփոփումը կատարվում է գրավոր 

աշխատանքների, գրավոր և բանավոր 

ստուգման տարբեր տեսակների 

կիրառմամբ։ 

    Ծնողական ժողովներում   

ներկայացվում են սովորողների 
ուսումնական առաջադիմության 
գնահատման   

  արդյունքները։ 

5  

 

 

31.10.22թ. 

Մանկավարժական խորհրդի նիստ   Նիստն անդրադառնում է տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով նրա 
տեղակալի, մեթոդմիավորումների 
նախագահների և մանկավարժական 
աշխատողների մասնակցությամբ 
խորհրդակցության կողմից քննարկված 
հարցերին՝ 

● ուսումնական առարկաների 

դասավանդման որակի 



 13 

ուսումնասիրությանը, 

● առարկայական օլիմպիադաներին 

նախապատրաստությանը, 

● էլեկտրոնային մատյաններում 

կատարվող գրանցումներին: 

Մանկավարժական խորհուրդը որոշում է 

մինչև կիսամյակի վերջը իրականացնել 

պատմության և բնագիտական 

առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, 

կենսաբանություն) ուսուցիչների 

աշխատանքի ներդպրոցական 

անհատական վերահսկողություն: 

Մանկխորհուրդն անդրադառնում է նաև 

այլ հարցերի, մասնավորապես՝  

- սոցիալապես անապահով և 

ծնողազուրկ երեխաների 

հաճախումների և առաջադիմության, 

- կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողների ԱՈւՊ-ների, 

- առանց ներդրման պետության կողմից 

տրվող վարձավճարների հատկացման 

և այլն: 

 

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

№ Ամիսը,   

Ամսաթիվը 

Քայլը  Այլ տեղեկություններ 

1 02.11.22թ. Տնօրենի, տնօրենի ուսումնական 

աշխատանքի գծով տեղակալի և 

մեթոդմիավորումների նախագահների 

մասնակցությամբ խորհրդակցություն 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի, 

ուսումնական աշխատանքի գծով նրա 

տեղակալի, մ/մ նախագահների և այլ 

մանկավարժական աշխատողների 

մասնակցությամբ խորհրդակցությունը 

(«Փոքր մանկավարժական խորհուրդ») 

քննարկում է մանկավարժական 

խորհրդի առաջիկա նիստի օրակարգում 

ընդգրկված հարցեր, մասնավորոպես՝ 

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի և սովորողների 

ուսումնական առաջադիմության 

արդյունքների հարցը։ 

2  11.11.22թ. Մանկավարժական խորհրդի նիստ  

 

 

 

 

 

  

Մանկավարժական խորհուրդը 
քննարկում է ուսումնական տարվա 
առաջին ամիսներին  

ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի և սովորողների 
ուսումնական առաջադիմության 
արդյունքների, թեմատիկ պլանների և 
էլեկտրոնային մատյանների վարման 
հարցեր։ 

https://docs.google.com/document/d/12g3aSfCzfkjfv4YLo8MQQXGTU9wO_PUf/edit
https://docs.google.com/document/d/12g3aSfCzfkjfv4YLo8MQQXGTU9wO_PUf/edit
https://docs.google.com/document/d/1Qorb8OA_-8S2753nK1NC1MYgGYWoM_j5KvUJ5ETUnDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qorb8OA_-8S2753nK1NC1MYgGYWoM_j5KvUJ5ETUnDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HxkBGe9WT2oaMX-x1XddiuqJQWExShQg/edit?usp=sharing&ouid=115983174430950026985&rtpof=true&sd=true
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3  

 

12.11.22թ. 

Տնօրենի հրամանը առարկայական 

օլիմպիադաների հանձնաժողովների 

կազմի հաստատման մասին 

Առարկայական օլիմպիադաների 

դպրոցական փուլի 

նախապատրաստության և 

կազմակերպման համար 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի հրամանով 

ստեղծվում են առարկայական 

օլիմպիադաների հանձնաժողովներ։  

4  

 

 

14.11.22թ.- 

 

18.11.22թ. 

Մեթոդմիավորումների կողմից 

հարցաշարերի կազմում և 

հաստատում տնօրենի կողմից 

Մեթոդմիավորումների կողմից 

հասարակագիտական առարկաների և 

ՆԶՊ-ի առարկայական 

օլիմպիադաների դպրոցական փուլի 

հարցաշարերը և ստուգող 

հանձնաժողովների անվանացանկը 

կազմվում ու ներկայացվում են 

տնօրենի հաստատմանը։  

ԲՏՃՄ առարկայական օլիմպիադաների 

դպրոցական փուլն անցկացվում է 

առցանց տարբերակով՝ 

կենտրոնացված կարգով մշակված 

հարցաշարերով։ 

5  

 

21.11.22թ.- 

 

25.11.22թ. 

 

 

 

 

 

«Հայոց լեզու և գրականություն» 

բնագավառի մեջ մտնող 

ուսումնական առարկաների 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրություն 

Առարկայական մեթոդմիավորումների 

առաջարկությունների հիման վրա 

մանկավարժական խորհուրդը 

քննարկում և հաստատում է 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրության ծրագիրը, 

գործիքները (թեստ, թելադրություն, 

մրցույթ, համադպրոցական գրավոր 

աշխատանք)իրականացնող 

աշխատակազմը (տնօրենի 

ուսումնական աշխատանքի գծով 

տեղակալ, դասավանդող ուսուցիչներ, 

մեթոդմիավորման նախագահներ, 

դասղեկներ)։  

Ուսումնասիրության արդյունքները, 

հատկապես     9-րդ դասարանի 

արդյունքների վերլուծությունը,  

ներկայացվում և քննարկվում է 

տնօրենի մասնակցությամբ 

կազմակերպվող խորհրդակցությունում 

(«Փոքր մանկավարժական խորհուրդ»)։ 

Քննարկվում են նաև կիսամյակի 

վերջում՝ մանկավարժական խորհրդի 

նիստում։ 

6 28.11.22թ.- 

 

09.12.22թ. 

Առարկայական օլիմպիադաների 

դպրոցական փուլի անցկացում, 

արդյունքների ամփոփում։  

Առարկայական օլիմպիադաների 

դպրոցական փուլն անցկացվում է՝  

- ԲՏՃՄ բնագավառի 

առարկաներինը՝ կենտրոնացված 

կարգով մշակված 

առարկայացանկով, 

https://docs.google.com/document/d/1lTv7JYoHOhjxeN2GPGjO151aA1dHCQ3S/edit?usp=sharing&ouid=115983174430950026985&rtpof=true&sd=true
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- հասարակագիտական 

առարկաներինը և ՆԶՊ 

առարկայինը՝ ուսումնական 

հաստատության 

մեթոդմիավորումնեի կողմից 

մշակված հարցաշարերով։ 

Օլիմպիադաների դպրոցական փուլի 

արդյունքներն ամփոփվում և 

քաղաքային (շրջանային) փուլին 

մասնակցող սովորողների ցուցակները 

մ/մ-ների երաշխավորությամբ 

հաստատվում են Հաստատության 

տնօրենի հրամանով։  

7  

15.12.22թ.- 

 

20.12.22թ. 

Սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության նախնական 

ամփոփում։ Ծնողական ժողովներ 

Սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության նախնական 

ամփոփումը կատարվում է թեմատիկ 

գրավոր աշխատանքների, գրավոր և 

բանավոր ստուգման այլ տեսակների 

կիրառմամբ։ 

Ծնողական ժողովներում 

ներկայացվում են սովորողների 

ուսումնական առաջադիմության 

գնահատման արդյունքները։ 

8  
 
 
 
 
 
26.12.22թ. 

Մանկխորհրդի նիստ 

-առաջին կիսամյակում սովորողների 

ուսումնական առաջադիմության 

արդյունքների ամփոփում, 

-առաջիկա տարվա բյուջեի նախագծի 

քննարկում  

-տնօրենի զեկույցը Հաստատության 

խորհրդի որոշումների կատարման 

վերաբերյալ 

-փոխտնօրենների, ԴԱԿ և մ/մ 

նախագահների հաշվետվությունները 

-Էլեկտրոնային մատյանների վարման 

հարցերի քննարկում։  

Մանկավարժական խորհուրդը 

քննարկում է ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակում 

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի և սովորողների 

ուսումնական առաջադիմության 

արդյունքների, Հաստատության 

խորհրդի որոշումների կատարման,  

առաջիկա տարվա բյուջեի նախագծի և 

էլեկտրոնային մատյանների վարման  

հարցեր։  

9  
26.12.22թ. 

  Բյուջեի նախագծի ներկայացում 

Հաստատության խորհրդի 

հավանությանը 

   Ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի վերաբերյալ 

հաշվետվության ներկայացումը 

խորհրդի քննարկմանը 

  Երկրորդ կիսամյակի դասացուցակի 

հաստատում 

Տնօրենը առաջիկա տարվա բյուջեի 

նախագիծը, 

Ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի վերաբերյալ 

հաշվետվությունը ներկայացնում է 

կառավարման խորհրդի քննարկմանը։  

Տնօրենի հրամանով հաստատվում է 

երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը։  
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Հունվար                                                 Երկրորդ կիսամյակ  
 

 Ամիսը, 

Ամսաթիվը 

Գործողություն Այլ տեղեկություններ 

1  

 

03.01.23թ.- 

 

05.01.23թ. 

Երկրորդ կիսամյակում ուսումնական 

գործընթացի նախապատրաստում 

Տնօրինության կողմից՝ 

-կազմվում է երկրորդ կիսամյակի 

ուսումնական պլանը, դասացուցակը, 

-կատարվում է դասաբաշխում, 

 

2  

 

 

 

 

16.01.23թ.- 

 

 

18.01.23թ. 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության կառավարման 

խորհրդի նիստ․ 

ա․ Ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ֆինանսական և 

ուսումնադաստիարակչական 

գործունեության վերաբերյալ 

հաշվետվությունների քննարկում 

բ․ Ուսումնական հաստատության 

ամենամյա ծախսերի նախահաշվի 

քննարկում 

գ․ Հաստատության զարգացման 

ծրագրի կատարման ընթացքի 

քննարկում 

-Հաստատության տնօրենի 

ներկայացմամբ դպրոցի խորհուրդը 

քննարկում և հավանություն է տալիս 

ուսումնական տարվա առաջին 

կիսամյակի ֆինանսական 

հաշվետվությանը, 

-Ի գիտություն է ընդունում 

ուսումնադաստիարակչական 

գործունեության վերաբերյալ 

հաշվետվությունը: 

-Հաստատության տնօրենի 

ներկայացմամբ դպրոցի խորհուրդը 

քննարկում, հավանություն է տալիս և 

պետական լիազորված մարմնի 

հաստատմանը ներկայացնում 

հաստատության ամենամյա ծախսերի 

նախահաշիվը: 

-Քննարկում է ուսումնական 

հաստատության զարգացման ծրագրի 

կատարման ընթացքը և կայացնում 

համապատասխան որոշում: 

3  
24.01.23թ.- 
 
28.01.23թ. 

«Բանակի օր» տոնին նվիրված 

միջոցառումներ 

Կազմակերպել միջոցառումներ. 

-այցելություն «Բաղաբուրջ» 

հուշահամալիր 

-հանդիպում Արցախյան 

պատերազմների վետերանների հետ, 

-գրական – երաժշտական ցերեկույթ: 

4 Հունվար 

պարբերաբար 
Ներդպրոցական վերահսկողության 

իրականացում 

-Մատենավարության ստուգում 

-Դասղեկի ժամերի և ուսումնական 

խմբակների պարապմունքների 

կազմակերպման ստուգում 

5 23.01.23թ.- 
 
27.01.23թ. 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ԱՈՒՊ-

ների լրացում և քննարկում 

ԱՈՒՊ-ների լրացումը իրականացվում 

է ուսումնական հաստատության 

ուսուցիչների և աջակցություններ 

տրամադրող այլ մանկավարժական 

աշխատողների կողմից, իսկ 

քննարկումը՝ հունվարի վերջին՝ 

ՈՒԱԳՏ-ի կողմից: 
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Փետրվար 
№ Ամիսը, 

Ամսաթիվը 

Գործողություն Այլ տեղեկություններ 

1  

03.02.23թ.- 

 

Մանկավարժական խորհրդի 
նիստ. 

Դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադայի տարածքային փուլի 

արդյունքների ամփոփում և 

մարզային փուլի 

նախապատրաստում 

Տնօրինության կողմից՝ 

Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի  

գծով տեղակալը ներկայացնում է 

օլիմպիադայի տարածքային փուլի 

արդյունքները  

 

 

2  

10.02.23թ.- 

 

14.02.23թ. 

Հերթական ատեստավորում 

անցած   ուսուցիչների 

դասավանդման 

արդյունավետության 

մշտադիտարկում 

Մշտադիտարկումն իրականացնում 

են տնօրենը, տնօրենի տեղակալները, 

մեթոդական միավորումների 

նախագահները   

3  

 13.02.23թ.- 

 

20.02.23թ. 

Ուսումնական առարկաների 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրություն՝ 

- Հայոց լեզու, Գրականություն   

(Հայ գրականություն) 

- Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ, 

Երկրաչափություն)    

-Ուսումնասիրությունն 

իրականացնում են տնօրենը, տնօրենի 

տեղակալները, մ/մ նախագահները, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ 

հրավիրյալ առարկայական 

մասնագետներ    

4  

Նոյեմբեր – 

 

 

Ապրիլ 

Ուսումնական հաստատության 

ջեռուցման կազմակերպում՝ 

սանիտարական նորմերին (Գլուխ 

IV. Շահագործվող 

հաստատությունների օդի 

ջերմային ռեժիմին ներկայացվող 

պահանջներ) համապատասխան  

Ուսումնական հաստատության 

տնօրենի տնտեսական աշխատանքի 

գծով տեղակալը կամ  տնտեսվարը 

պարբերաբար հետևում է դպրոցի 

շենքի՝ դասասենյակների, 

մարզադահլիճի, սանհանգույցների 

ջերմային ռեժիմի պահպանմանը       

5 Փետրվար 

պարբերաբար 

 

Ներդպրոցական 

վերահսկողության իրականացում 

● Մատենավարության ստուգում 

● Արտադպրոցական և 

արտադասարանական 

աշխատանքների վերահսկողություն  

6  

23.02.23թ.- 

 

28.02.23թ 

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների 

ԱՈՒՊ-ների լրացում և քննարկում 

-ԱՈՒՊ-ների լրացումը 

իրականացվում է ուսումնական 

հաստատության ուսուցիչների և 

աջակցություններ տրամադրող այլ 

մանկավարժական աշխատողների 

կողմից, իսկ քննարկումը՝ հունվարի 

վերջին՝ ՈՒԱԳՏ-ի կողմից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1POpHeDEc__-1v7QjTZ_odftwd-ooNXvy6M93gTDTuTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1POpHeDEc__-1v7QjTZ_odftwd-ooNXvy6M93gTDTuTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1POpHeDEc__-1v7QjTZ_odftwd-ooNXvy6M93gTDTuTA/edit?usp=sharing
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112989
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Մարտ – Ապրիլ 
 

№ Ամիսը,   

Ամսաթիվը 

Քայլը  Այլ տեղեկություններ 

1  

 

02.03.2023թ. 

Տնօրենի, տնօրենի ուսումնական 

աշխատանքի գծով տեղակալի և 

մեթոդմիավորումների 

նախագահների մասնակցությամբ 

խորհրդակցություն 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի, 

ուսումնական աշխատանքի գծով նրա 

տեղակալի, մ/մ նախագահների և այլ 

մանկավարժական աշխատողների 

մասնակցությամբ խորհրդակցությունը 

(«Փոքր մանկավարժական խորհուրդ») 

քննարկում է ԲՏՃՄ բնագավառի 

ուսումնական առարկաների 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրության և  

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի բարելավման, 

սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության արդյունքների 

բարձրացման հարցը։ 

2  
13.03.2023թ.- 
 
15.03.2023թ. 
 
 

 

Բյուջեի կատարման մասին 

տարեկան հաշվետվությունները 

ներկայացնելու և հրապարակելու 

ժամկետները կազմելը 

Դպրոցի բյուջեի նախագծի մշակման, 
բյուջեի հաստատման և կատարման 
մասին հաշվետվությունների 
աշխատանքները կազմակերպելու 
նպատակով տնօրենը կազմում է 
դպրոցի բյուջետային օրացույց. 

մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 15-ը 
կազմում է՝ Բյուջեի կատարման 
մասին տարեկան 
հաշվետվությունները 
ներկայացնելու և հրապարակելու 
ժամկետներ:  

3 13.03.2023թ. 

14.03.2023թ. 

15.03.2023թ. 

16.03.2023թ. 

 

Մեթոդմիավորումների նիստեր Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության առարկայական 
մեթոդմիավորումները քննարկում են 
ուսումնական նախագծերի 
թեմատիկայի ընտրության և դրանց 
իրականացման հետ կապված 
հարցեր 

4  

 

17.03.2023թ. 

Մանկավարժական խորհրդի 

նիստ 

Մանկավարժական խորհուրդը 
քննարկում է հունվար-փետրվարին 
ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի և սովորողների 
ուսումնական առաջադիմության,  
էլեկտրոնային մատյանների 
վարման,  

Ուսումնական  նախագծերի 
իրականացման և այլ հարցեր։  

 
5 

 

 

29.03.2023թ. - 

 

 

Սովորողների ուսումնական 

 
 

Ծնողական ժողովներում ներկայացվում 

https://docs.google.com/document/d/1HxkBGe9WT2oaMX-x1XddiuqJQWExShQg/edit?usp=sharing&ouid=115983174430950026985&rtpof=true&sd=true


 19 

 

31.03.2023թ. 

 

առաջադիմության նախնական 

ամփոփում։  

Ծնողական ժողովներ 

են սովորողների ուսումնական 

առաջադիմության գնահատման 

արդյունքները։ 

 
6                  
 

01.04.2023թ. - 

 

15.05.2023թ. 

4-րդ դասարանում անցկացվող՝ 

«Մայրենի» (գրավոր) և 

«Մաթեմատիկա» (գրավոր) 

առարկաներից,  

9-րդ դասարանի 

«Գրականություն», «Հայոց 

պատմություն» և «Օտար լեզու» 

առարկաների ավարտական 

քննությունների  

նախապատրաստական  

աշխատանքներ 

4-րդ դասարանում անցկացվող 

գիտելիքների ստուգումների 

առաջադրանքները կազմվում են 

հաստատության մ/մ-ների կողմից: 

9-րդ դասարանի «Գրականություն», 

«Հայոց պատմություն» և «Օտար լեզու» 

առարկաների ավարտական 

քննությունների հարցատոմսերը 

կազմում են Հաստատության մ/մ-ները՝  

ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակված   

հարցաշարերի և տոմսերի նմուշների։ 

 
7 

 05.04.2023թ. Տնօրենի, տնօրենի ուսումնական 

աշխատանքի գծով տեղակալի 

մասնակցությամբ 

խորհրդակցություն  

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի, ուսումնական 

աշխատանքի գծով նրա տեղակալի և այլ 

մանկավարժական աշխատողների 

մասնակցությամբ խորհրդակցությունը 

քննարկում է տարվա ընթացքում 

սովորողների բացակայությունների 

նախնական հաշվառում անցկացնելու 

հարցը: 

 
8 

 

 

 

 13.04.2023թ.- 

 

 

 14.04.2023թ. 

Հերթական (պարտադիր) 

ատեստավորման ենթակա և 

կամավոր ատեստավորման հայտ 

ներկայացրած ուսուցիչների 

ցուցակների կազմում 

 

 

 

 

  

Հերթական ատեստավորման 

ենթակա և կամավոր 

ատեստավորման հայտ 

ներկայացրած ուսուցիչների 

վերաբերյալ տվյալները 

ներկայացվում են կրթության 

պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի 

համապատասխան 

ստորաբաժանումներին Պարտադիր 

ատեստավորման ենթակա 

ուսուցիչների վերաբերյալ 

հաստատության տնօրենը 

անհրաժեշտ գրանցում է կատարում 

ԿՏԱԿ-ի Դպրոցների կառավարման 

տեղեկատվական համակարգում, 

կամավոր ատեստավորմանը 

վերաբերող տվյալները ԿԳՄՍ 

նախարարության հայտարարության 

առկայության դեպքում 

նախարարություն են ներկայացնում 

հայտատու ուսուցիչները, 

հաստատության տնօրենը 

տրամադրում է համապատասխան 

տեղեկանք: 
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9 

 

 

 12.04.2023թ- 

 

 14.04.2023թ. 

 

 

 

 

Անդրադարձ ուսումնական 

առարկաների դասավանդման 

որակի ուսումնասիրություն՝ 

- Հայոց լեզու, Գրականություն   

(Հայ գրականություն) 

- Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ, 

Երկրաչափություն)    

 

 

Հաստատության տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
նրա տեղակալի, 
մեթոդմիավորումների 
նախագահների և այլ 
մանկավարժական աշխատողների 
մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը («Փոքր 
մանկավարժական խորհուրդ») 
քննարկում է ուսումնական 
առարկաների դասավանդման 
որակի՝ փետրվար ամսին 
իրականացված ուսումնասիրության 
արդյունքները, ձեռքբերումներն ու 
դժվարությունները:  

 

 
10 

 21.04.2023թ.  Հաստատության 

մանկավարժական խորհրդի նիստ՝ 

սովորողների կողմից ընտրված 

ավարտական 

(«Օտար լեզու», «Բնագիտություն») 

քննական  առարկաների ցանկի 

հաստատում 

(9-րդ դասարան) 

Սովորողների կողմից ընտրված 

քննական առարկաների ցանկը 

հաստատվում է Հաստատության 

մանկավարժական խորհրդի 

որոշումով։ 

 
11 

 

20.04.2023թ. – 

 

21.04.2023թ. 

ԿԱՊԿՈւ սովորողների 

ուսումնական առաջադիմության 

արդյունքների քննարկում 

Հաստատության տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
նրա տեղակալի և այլ 
մանկավարժական աշխատողների 
մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը քննարկում է 
ԿԱՊԿՈւ սովորողների 
ուսումնական առաջադիմության 
արդյունքները:  

Հաստատության տնօրենի կամ 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
նրա տեղակալի ներկայացմամբ 
հարցն այնուհետև քննարկում է 
հաստատության մանկավարժական 
խորհուրդը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1HxkBGe9WT2oaMX-x1XddiuqJQWExShQg/edit?usp=sharing&ouid=115983174430950026985&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HxkBGe9WT2oaMX-x1XddiuqJQWExShQg/edit?usp=sharing&ouid=115983174430950026985&rtpof=true&sd=true
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Մայիս-հուլիս 

№ Ամիսը,   

Ամսաթիվը 

Քայլը  Այլ տեղեկություններ 

1   

 

02.05.2023թ.- 

 

 

04.05.2023թ. 

 

Ավարտական և կենտրոնացված 

ավարտական քննություններին 

նախապատրասության 

գործընթացի քննարկում 

Հաստատության տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
նրա տեղակալի, 
մեթոդմիավորումների 
նախագահների և այլ 
մանկավարժական աշխատողների 
մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը («Փոքր 
մանկավարժական խորհուրդ») 
քննարկում է ավարտական, 
պետական ավարտական և 
կենտրոնացված պետական 
ավարտական քննություններին 
նախապատրասության ընթացքը, 
տալիս համապատասխան 
հանձնարարություններ:  

Անհրաժեշտության դեպքում 
քննարկվում է նաև ավագ դպրոցում 
փոխադրական քննություններին 
նախապատրաստության հարցը: 

2   02.05.2023թ.- 

 

 

04.05.2023թ. 

 

Անդրադարձ առարկայական 

օլիմպիադաներին սովորողների 

մասնակցության արդյունքներին 

Հաստատության տնօրենի, 
ուսումնական աշխատանքի գծով 
նրա տեղակալի և այլ 
մանկավարժական աշխատողների 
մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը («Փոքր 
մանկավարժական խորհուրդ») 
անդրադառնում է առարկայական 
օլիմպիադաներին սովորողների 
մասնակցությանը, նշում 
հաջողություններն ու 
դժվարությունները, խրախուսում 
օլլիմպիադայում աչքի ընկած 
սովորողներին և նրանց 
ուսուցիչներին:  

3  

 

Մինչև 

մայիսի  

15-ը 

4-րդ դասարանում անցկացվող՝ 

«Մայրենի» (գրավոր) և 

«Մաթեմատիկա» (գրավոր) 

առարկաներից, գիտելիքների 

ստուգումի, 

9-րդ դասարանի 

«Գրականություն», «Հայոց 

պատմություն» և «Օտար լեզու» 

առարկաների ավարտական 

քննությունների տոմսերի 

կազմում 

 

4-րդ դասարանում անցկացվող 

գիտելիքների ստուգումների 

առաջադրանքները կազմվում են 

հաստատության մ/մ-ների կողմից: 

9-րդ դասարանի «Գրականություն», 

«Հայոց պատմություն» և «Օտար լեզու» 

առարկաների ավարտական 

քննությունների հարցատոմսերը 

կազմում են Հաստատության մ/մ-ները՝  

ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակված   

հարցաշարերի և տոմսերի նմուշների։ 
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4  

 

 

15.05.2023թ. 

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում 120-200 ժամ դասերից 

բացակայած  

մանկավարժական խորհրդում և 

համապատասխան 

տեղեկատվության ներկայացում 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 120-

200 ժամ դասերից բացակայած 

սովորողների հարցը քննարկվում է 

մանկավարժական խորհրդում։ 

 

5   

 

16.05.2023թ. 4-րդ դասարանում անցկացվող 

գիտելիքների ստուգումների 

առաջադրանքների,  

9-րդ դասարանի 

«Գրականություն», «Հայոց 

պատմություն» և «Օտար լեզու» 

առարկաների ավարտական 

քննությունների հարցատոմսերի 

ներկայացում Հաստատության 

տնօրենի հաստատմանը 

Առաջադրանքները և հարցատոմսերը 

Հաստատության տնօրենի  

հաստատմանն են ներկայացնում 

տնօրենի ուսումնական աշխատանքի 

գծով տեղակալը և/կամ 

մեթոդմիավորման նախագահները։ 

6  

 

16.05.2023թ.- 

 

18.05.2023թ. 

 

 

● Անդրադարձ ուսումնական 

առարկաների 

դասավանդման որակի 

ուսումնասիրությանը՝ 

- Հայոց պատմություն, 

Համաշխարհային 

պատմություն, 

Հասարակագիտություն    

- Ֆիզիկա, քիմիա, 

կենսաբանություն  

● Անդրադարձ էլեկտրոնային 

մատյաններում կատարվող 

գրանցումներին 

 

 

 

 Հաստատության տնօրենի, ուս. 
աշխատանքի գծով նրա տեղակալի, 
մ/մ-ների նախագահների և այլ 
մանկավարժական աշխատողների 
մասնակցությամբ 
խորհրդակցությունը («Փոքր 
մանկավարժական խորհուրդ») 
քննարկում է ուսումնական 
առարկաների դասավանդման 
որակի՝ հոկտեմբեր ամսին 
իրականացված ուսումնասիրության 
արդյունքները, հաջողություններն ու 
դժվարությունները, տալիս 
համապատասխան 
հանձնարարականներ:  

 Խորհրդակցությունը քննարկում է 
նաև էլեկտրոնային մատյաններում 
կատարվող գրանցումների հարցը, 
նշում թերությունները, կատարում 
հանձնարարություններ դրանք 
որոշակի ժամկետում շտկելու 
ուղղությամբ:  

7  Մայիսի  

16-20-ը 

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում 120-200 ժամ դասերից 

բացակայած 2-9-րդ 

դասարանների սովորողների՝ 

հարցի քննարկում 

մանկավարժական խորհրդում և 

համապատասխան 

տեղեկատվության ներկայացում 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 120-

200 ժամ դասերից բացակայած  

2-9-րդ դասարանների սովորողների 

Հաստատությունից դուրս մնալու հարցը 

քննարկվում է մանկավարժական 

խորհրդում։ 

 

8   

18.05.2023թ.- 

 

19.05.2023թ. 

 

Անդրադարձ Հաստատության 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների տարեկան 

պլանով երկրորդ կիսամյակի 

համար նախատեսված 

 Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի, ուս. 

աշխատանքի գծով նրա տեղակալի, 

մ/մ-ների նախագահների և այլ 

մանկավարժական աշխատողների 
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աշխատանքների կատարմանը մասնակցությամբ 

խորհրդակցությունը («Փոքր 

մանկավարժական խորհուրդ») 

քննարկում է Հաստատության 

ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների տարեկան պլանով 

երկրորդ կիսամյակի համար 

նախատեսված աշխատանքների 

կատարման ընթացքին, գնահատում 

արդյունքները և տալիս 

համապատասխան 

հանձնարարություններ 

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի բարելավման 

ուղղությամբ: Խորհրդակցության 

ընթացքում բարձրացված հարցերը 

քննարկման են դրվում  

հաստատության մանկավարժական 

խորհրդի առաջիկա նիստում:  

9  22.05.2023թ.- 

 

30.05.2023թ. 

 

 

  

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում 120-200 ժամ դասերից 

բացակայած 2-9 դասարանների 

սովորողների՝  լրացուցիչ 

քննությունների և ամփոփիչ 

ստուգողական աշխատանքների 

անցկացում 

  2-9-րդ դասարաններում 120-200 ժամ 

բացակայության դեպքում սովորողները, 

տվյալ տարվա մայիսի 20-30-ը ընկած 

ժամանակահատվածում լրացուցիչ 

քննություններ են հանձնում «Մայրենի» 

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» և 

«Մաթեմատիկա» («Հանրահաշիվ», 

«Երկրաչափություն») առարկաներից, 

ամփոփիչ ստուգողական աշխատանք` 

ուսումնական պլանով սահմանված մյուս 

առարկաներից: «Ֆիզկուլտուրա» 

առարկայից անցկացվում է ստուգարք: 

10   

30.05.2023թ 

 

31.05.2023թ 

 

 

2-9-րդ դասարանների 

սովորողներին հաջորդ դասարան 

փոխադրելու, քննություններին 

թույլատրելու,     

հարցի քննարկում  

մանկավարժական խորհրդի 

նիստում 

2-9-րդ դասարանների սովորողներին 

հաջորդ դասարան փոխադրելու, 

ավարտական քննություններին 

թույլատրելու հարցը քննարկվում և 

համապատասխան որոշում է ընդունվում  

Հաստատության մանկավարժական 

խորհրդի նիստում։   

11  Մայիսի վերջ 

– հունիս- 

սկիզբ 

Ավարտական և կենտրոնացված 

ավարտական քննությունների 

անցկացում 

 

Ավարտական և կենտրոնացված 

ավարտական քննություններն 

անցկացվում են  

կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի կողմից 

հաստատված՝ սովորողի գիտելիքների 

ստուգման, ավարտական և 

կենտրոնացված ավարտական 

քննությունների կազմակերպման և 

անցկացման աշխատակարգի 

պահանջներին համապատասխան: 

12       

https://docs.google.com/document/d/1HxkBGe9WT2oaMX-x1XddiuqJQWExShQg/edit
https://escs.am/am/news/8105
https://escs.am/am/news/8105
https://escs.am/am/news/8105
https://escs.am/am/news/8105
https://escs.am/am/news/8105
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Հունիս  Ուսումնական հաստատություն 

սովորողների ընդունելության 

կազմակերպում  

Սովորողների ընդունելությունը 

կազմակերպելիս 

առաջնահերթություն տրվում է` 

1) տվյալ դպրոցում սովորող 

քույր, եղբայր ունեցող 

երեխաներին. 

1.1) ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված` տվյալ դպրոցից 

մինչև տուն սպասարկման 

հետիոտնային 

հասանելիության շառավղով 

բնակվող` ընտանիքների 

անապահովության 

գնահատման համակարգում 

ընդգրկված ընտանիքների, 

խնամակալության տակ 

գտնվող, հաշմանդամություն 

ունեցող կամ 

հաշմանդամություն ունեցող 

ծնողների երեխաներին. 

2) տվյալ դպրոցի 

աշխատակիցների 

երեխաներին: 

 

Սովորողների ընդունելությունը 
ուսումնական հաստատություն 
իրականացվում է տնօրենի հրամանով` 
դպրոցահասակ երեխայի ծնողի կամ 
նրա օրինական ներկայացուցչի դիմումի 
և հաստատության ու ծնողի միջև 
կնքված պայմանագրի հիման վրա` 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքով և 
ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ սահմանված 
կարգով: Պետական ուսումնական 
հաստատությունների 
համար պայմանագրի օրինակելի 
ձևը հաստատում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված 
մարմինը: 

  Ուսումնական հաստատության 

առաջին դասարան ընդունվում են այն 

երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել 

կամ լրանում է տվյալ օրացուցային 

տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:  

13   Հունիս  Նախնական դասաբաշխում Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության 

հաջորդ ուսումնական տարվա 

օրինակելի ուսումնական  

պլանների հիման վրա 

մեթոդմիավորումը   

նախնական դասաբաշխման  

հարցը կարող է քննարկել հունիսի 

երկրորդ կեսին մանկավարժական 

աշխատողների արձակուրդ գնալուց 

առաջ։ 

14  Հուլիսի  

2-8-ը / 

օգոստոսի 20-

30-ը 

Վերաքննությունների անցկացում Վերաքննություններն  անցկացվում 

են Նախարարության կողմից 

սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157391
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157391
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«Կապանի  N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

դպրոցական  խորհրդի   

Աշխատակարգ 

2022-2023  ուսումնական  տարի 

 

հ/հ Աշխատանքների բովանդակություն 
Կատարման

ժամկետը 

1 
Քննարկել և հավանություն տալ հաստատության տնօրենի կողմից 

ներկայացված հաստիքացուցակի հայտին: 
Սեպտեմբեր 

2 
Հավանություն տալ ներկայացված ուսումնական տարվա աշխատողների 

տարիֆիկացիոն (դրույքաչափային) ցուցակին: 
Սեպտեմբեր 

3 
Հաստատել ուսումնական հաստատության կազմակերպչական 

կառուցվածքը, ներքին կարգապահական կանոնները:  
Սեպտեմբեր 

4 
Հավանություն տալ ուսումնական հաստատության տվյալ ուսումնական 

տարվա զարգացման ծրագրին: 
Սեպտեմբեր 

5 
Սահմանված կարգով հաստատել ուսուցչի թափուր տեղը համալրելու 

համար հայտարարված մրցույթի կարգը:  

Տարվա 

ընթացքում 

6 
Վերահսկել ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի 

կատարումը: 

Տարվա 

ընթացքում 

7 
Ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական եռամսյակային 

ժամանակաշրջանի վերաբերյալ հաշվետվությունների քննարկում: 
Տարվա 

ընթացքում 

8 

Հավանություն տալ մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների 

որոշումներին և հաստատել տնօրինության կողմից ներկայացված 

լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման մասին աշխատակարգը: 

Տարվա 

ընթացքում 

9 
Քննարկել հաստատության ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների տարեկան հաշվետվությունները: 

Տարվա 

ընթացքում 

10 

Հաստատել ներկայացված արտաբյուջետային միջոցների կամ շահույթի 

ծախսերի նախահաշիվը, բաշխման ուղղությունները և ծախսային 

չափաբաժինները: 

Տարվա 

ընթացքում 

11 

Կազմակերպել և հաստատել խորհրդի անվանական փոփոխությունը և 

ներկայացնել տարածքային կառավարման մարմնին՝ նախարարության 

սահմանված կարգով: 

Տարվա 

ընթացքում 

12 
Իրականացնել խորհրդի նիստեր նվազագույնը տարեկան չորս անգամ, 

անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել արտահերթ նիստեր: 

Տարվա 

ընթացքում 
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2022- 2023 ուսումնական տարի  

 առաջին կիսամյակ 

Դասարանների համակազմը 

 

Դասարան Քանակ Աշակերտ ԿԱՊԿՈւ Տղա  Աղջիկ 

 

Առաջին 3 78 --- 40 38 

Երկրորդ 2 64 ---- 30 34 

Երրորդ 2 63 1 31 32 

Չորրորդ 2 58 1 31 27 

Հինգերորդ 3 72 1 41 31 

Վեցերորդ 2 57 1 32 25 

Յոթերորդ 2 65 1 29 36 

Ութերորդ 3 72 2 36 36 

Իններորդ 3 72 1 39 33 

Ընդամենը 22 601 8 309 292 
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Օ Ր Վ Ա    Ռ Ե Ժ Ի Մ Ը 
 

                    ԴԱՍԱԺԱՄ ԴԱՍԱՄԻՋՈՑ 

1.   8:30- 9:15 

 

   5 

2.   9:20-10:05 

 

   5 

3. 10:10-10:55 

 

  20 

4. 11:15-12:00 

 

   5 

5. 12:05-12:50 

 

   5 

6. 12:55-13:40 

 

   5 

7. 13:45-14:30 

 

 

 


