
 
 

 



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

     Արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում 

կրթական համակարգի բոլոր կառույցների և օղակների, կրթական 

գործընթացի անմիջական մասնակիցների վրա` պայմանավորելով 

տարատեսակ խնդիրների առաջադրման և լուծման անհրաժեշտությունը: 

Նշված գործընթացների հետևանքով առավել կարևորվում է կրթության 

դերը, ծագում է կրթության շարունակականության ապահովման 

համապատասխան հիմքերի և միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտություն, 

որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա կրթվելու ողջ կյանքի 

ընթացքում:  

     Կրթությունը սահմանում է սովորողների կողմից պետական կրթական 

չափորոշիչներով նախատեսված գիտելիքների յուրացում, ինչպես նաև 

որակյալ կրթության ապահովում, որպես անհատի, հասարակության և 

պետության շահերից բխող ուսուցման և դաստիարակության միասնական 

գործընթաց, որը նպատակաուղղված է հայ ժողովրդի և մարդկության 

հոգևոր ժառանգությունը, գիտելիքներն ու փորձը յուրացնելուն,սե 

րունդներին փոխանցելուն;ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

կազմակերպումը բարդ ու բազմաբովանդակ գործընթաց է; Այն 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է  միավորել բոլորի ջանքերը 

աշխատաքի գիտական կազմակերպման,  գլխավոր խնդիրները 

առանձնացնելու, լուծման առաջնահերթությունը, ժամանակներն ու 

կատարող անձանց որոշելու միջոցով;Աշխատանքային  տարեկան պլանում 

շարադրվել են ուսումնադաստիարկչական գործընթացի կառավարման 

հետագա կատարելագործման խնդիրներն ու ուղությունները, հիմնական 

պարտադիր կրթության իրականացման միջոցառումները, ներդպրոցական 

վերահսկողության,մանկավարժական կոլեկտիվի և ծնողական 

հասարակության համագործակցության ,սովորողների  կյանքի և 

առողջության պահպանման, մանկավարժական առաջավոր փորձի 

ուսումնասիրման ,ընդհանրացման և ներդրման , հաստատության                    

ուսումնանյութական բազայի հարստացման  հարցերը;                     

 

Աշխատանքային  պլանն ունի հետևյալ բաժիները 

  1 .Հիմնական պարտադիր կրթության իրականացում            

  2 Համընդհանուր   ներառական կրթության իրականացու մ                   

  3.Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպում 

  4.Աշխատանք մանկավարժական կադրերի հետ 

  5.Ներդպրոցական վերահսկողություն 

  6.Աշխատանք ծնողների հետ 

  7.Ֆինանսատնտեսական գործունեություն 

  8.Կազմակերպչական միջոցառումներ 



Հիմնական պաերտադիր կրթության իրականացում 

Հ/հ  Աշխատանքի բովանդակությունը  Կատարման  

ժամկետը  

Կատարող անձ  Նշումներ 

կատարման 

մասին  

1  2  3  4  5  

1.  Հաշվառել համայնքի կողմից 

հաստատված տարածքի 2016թ. 

հունվարի 1-ից մինչև 2016թ. 

դեկտեմբերի 31-ը ծնված 

երեխաներին, նրանց ընդգրկել 

ուսման մեջ:  

օգոստոսի 15-31  տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով,  

ուսուցիչներ  

 

2.  Հրամանագրել emis.am կայքում 

հայտագրված 1-ին դասարան 

դիմած երեխաներին օրենքով 

սահմանված փաստաթղթերով:  

05.09.2022թ.  տնօրեն, 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով,  

ուսուցիչներ, ԴԱԿ  

 

3.  Ապահովել դպրոց հաճախող 

բոլոր երեխաների մշտական 

ընդգրվածությունը 

ուսումնական պրոցեսին  

ուստարվա  

սկզբում,  

ընթացքում 

Տնօրեն, ՄԿԱ 

փոխտնօեն, 

դասղեկներ 

 

4.  Կատարել   

ծնողազուրկ,սոցիալապես 

անապահով երեխաների 

հաշվառում ապահովել անվճար 

դասագրքերով 

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրենություն,  

դասղեկներ,  

դասվարներ  

գրադարանավար 

 

5.  Նպատակային օգտագործել 

նախատեսված, հաստատված 

բյուջեն /ֆինանսական միջոցներ 

բոլոր ուղղություններով/:  

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրեն, դպրոցի 

կառավարման  

խորհուրդ,  

հաշվապահ  

 

 

 

6.  Խիստ վերահսկողություն 

սահմանել պարբերաբար 

ուշացողների և անհարգելի 

բացակայողների նկատմամբ և 

ժամանակին կանխել:  

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրենություն,  

դասղեկներ,  

դասվարներ  

 

 

 

7.  Ուշադրության կենտրոնում պահել 

, դժվար դաստիարակվող, 

հոգեբանական խնդիրներ ունեցող, 

չառաջադիմող աշակերտներին: 

Հաճախակի ստուգել նրանց հետ 

տարվող աշխատանքները:  

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրենություն,  

դասղեկներ,  

դասվարներ  

 

 

 

8 Ուսումնական տարվա ընթացքում 

երկու անգամ էլեկտրոնային 

դասամատյանից դուրս բերել 

ընթացիկ գնահատականները և 

տեղեկացնել սովորողների 

ծնողներին հեռավար ծնողական 

ժողովների ժամանակ:  
 

 

 

փոխտնօրեն,  

դասղեկներ, 

դասվա րներ 

 



9 Առանձնակի աշխատանք տանել 

հատկապես VIII-IX դասարանների՝ 

ուսման մեջ թերացող և դժվար 

դաստիարակվող երեխաների՝ հետ 

համագործակցելով նրանց 

ծնողների հետ 

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

ՄԿԱ փոխտնօրեն, 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

դասղեկներ, 

ծնողխորհուրդ, 

ուսուցիչներ  

 

 

10 Պարտադիր ուսուցման 

իրականացման աշխատանքներին 

և սովորողների կողմից պետական 

կրթական չափորոշիչներով 

նախատեսված և որակյալ 

կրթության ապահովման 

նպատակով, բոլոր 

աշխատանքներին մասնակից 

դարձնել ուսուցիչներին, 

ծնողներին, աշակերտներին:  

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

ՄԿԱ փոխտնօրեն, 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով , 

ծնողներ  

Ա/Խ  

 

11 Ապահովել աշակերտների 

ընգրկվածությունը 

դպրոցական,արտադպրոցական 

խմբակներում 

ուստարվա 

ընթացքում 

ՄԿԱ 

Դասղեկներ 

Խմբակի 

ղեկավարներ 

 

12 Ապահովել առաջին 

դասարանցիների ուսուցման 

գործընթացի ճիշտ 

կազմակերպումը 

 

ուստարվա 

ընթացքում 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով, 

դասվարներ 

 

 

ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպում 

 

1.  Ուսուցիչներին ժամանակին ապահովել 

ուսումնական ծրագրերով /օնլայն 

եղանակով/ :  

ուստարվա սկիզբ  տնօրեն,  

փոխտնօրեն ուս.գծով 

2.  Աշխատանք տանել կաբինետները, 

դասասենյակները,  անհրաժեշտ 

նյութերով, պարագաներով ու 

սարքավորումներով կահավորելու 

ուղղությամբ:  

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրեն, կաբ. 

վարիչներ, 

տնտեսվար 

3.  Աշակերտներին ապահովել 

դասագրքերով 

20-30 օգոստոս  Գրադարանավար, 

դասղեկներ 



4.  Հետևել ուսուցիչների համակարգչային 

գիտելիքների խորացմանը և 

կատարելագործմանը, աշխատանքները 

ամբողջությամբ իրականացնել օնլայն 

հարթակում:  

1-ին կիսամյակ  փոխտնօրեն 

ուս.գծով, 

համակարգչային 

կաբինետի ղեկավար  

5.  Հետևել ուսպլանով նախատեսված 

առարկաների դասավանդման 

արդյունավետությանը նաև օնլայն 

հարթակում  

Ուստարվա 

ընթացքում  

փոխտնօրեն ուս.գծով 

համակարգչային 

կաբինետի ղեկավար  

   

6.  

Համըդհանուր ներառական 

կրթությունը արդյունավետ 

կազմակերպելու համար ապահովել 

դիդակտիկ պարագաներով   

 

ուստարվա 

ընթացքում  

ԲՄԹ, ԴԱԿ 

Ուսուցչի օգնական 

7 Ապահովել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների 

ուսումնական-սոցիալական 

գործընթացը 

ուստարվա 

ընթացքում  

Փոխտնօրեններ 

ԲՄԹ, ԴԱԿ  ուսուցչի 

օգնական 

8 Սովորողների գիտելիքների որակը 

բարելավելու նպատակով կատարել 

դասալսումներ, կազմված գրաֆիկով, 

դասեր լսել բոլոր ուսուցիչների մոտ 

հետևյալ նպատակներով'  

ա) ուսուցիչ-աշակերտ 

փոխհարաբերություն ուսումնասիրում 

 բ) դասի արդյունավետ կազմակերպում 

գ) ուսուցչի և աշակերտի  դասին  

նախապատրաստված լինելու  

աստիճանի ուսումնասիրում 

դ) մեթոդական օգնություն սկսնակ 

ուսուցիչներին: 

Ե)ՏՀՏ-ի օգտագործումը ուսուման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու 

նպատակով 

Զ)նոր ծրագրերի և չափորոշչի 

պահանջների իրականացում 

Է)գիտագործնական կոնֆերանսներ՝ 

ուսուցիչների և աշակերտների 

մասնակցությամբ 

ուստարվա 

ընթացքում  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով, 

մ/մ նախագահներ 



9 Ուսումնասիրել հետևյալ առարկաների 

դասավանդման դրվածքը 

Հայոց լեզու և գրականություն    7-9դաս. 

Հ.Պատմություն, Հ.Եկեղեցու պատմ. և 

Հայրենագիտություն                     5-9դաս. 

Մաթեմատիկա                              2-9 դաս. 

Քիմա, Կենսաբանություն, Ֆիզիկա    

  7-9դաս 

Աշխարհագրություն                     5-9դաս. 

Ես և շրջակա աշխարհ                2-4 դաս. 

Օտար լեզու  /ռուսերեն խորացված                                 

3-9 դաս. 

Ռազմագիտություն                      8-9դաս.     

Ֆիզկուլտուրա                              2-9դաս. 

Ինֆորմատիկա                             6-9դաս. 

Ֆրանսերեն խորացված       2-ա, 3-ա, 4-

ա, 5-ա, 6-ա, 7-ա 

Մայրենի   2-6 դաս. 

Հոկտեմբերի 11-21  փոխտնօրեններ 

ուս.գծով, 

մ/մ նախագահներ 

10 Կազմակերպել առարկայական 

շաբաթներ 

Խոսենք գրական հայերեն 

Պատմահայրենասիրական  

Բնագիտական 

Օտար լեզուներ 

Սպորտլանդիա, ռազմական խաղեր 

Տեխնոլոգիա,կերպարվեստ/ցուցահանդ

ես/ 

Երաժշտական 

փառատոններ/երգչախումբ/ 

Իրականացնել ոչ ֆորմալ ծրագրեր 

<<Ճանաչել մեր արմատները>>  

ազգային երգ ու պարի ֆլեշ-մոբերի 

կազմակերպում 

ուստարվա 

ընթացքում  

ՄԿԱ փոխտնօրեն 

ԴԱԿ 

մ/մ նախագահներ 

դասղեկներ 

ԲՄԹ 

11 Կազմակերպել և անցկացնել 

առարկայական  

օլիմպիադաներ,միջազգային 

մրցույթներ <<Կենգուրու , Ռուսական 

արջուկ, Մեղու>> 

Հատանաբերել օժտված աշակերտների, 

մղել նրանց ստեղծագործական և 

որոնողական աշծատանքի 

 փոխտնօրեններ 

ուս.գծով, 

մ/մ նախագահներ 



12 Տարեկան երկու անգամ ստուգել 

ավարտական դասարանների 

սովորողների գիտելիքների որակի 

համապատասխանությունը պետական, 

կրթական չափորոշիչներին: 

 

ուստարվա 

ընթացքում  

դեկտեմբեր ,ապրիլ 

Փոխտնօրեն 

ներուս.գծով, մ/մ 

նախագահներ 

13  Ուսումնական առարկաների 

դասավանդումը բարելավելու 

նպատակով հարստացնել դպրոցի 

գրադարանը ուսումնամեթոդական 

բազան և գեղարվեստական 

գրականությամբ, ստեղծել թեմատիկ 

քարտարաններ, վերահսկել 

աշակերտների ընթերացանությունը 

(մայրենիի ուսուցիչների հետ):  

<<Պատանի ստեղծագործող >> 

ուստարվա 

ընթացքում  

տնօրեն, կաբ. 

վարիչներ,  

տնտեսվար  

14 ՏՀՏ-ների լայն կիրառում 

բնագիտամաթիմատիկական 

առարկաների լաբարատոր և 

գործնական աշխատանքների 

անցկացման ընթացքում    

ուստարվա 

ընթացքում  

Տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով, 

համակարգչային 

օպերատոր 

15 Աշխատանք տանել ծնողների կողմից 

սովորողներին գրենական 

պիտույքներով և դասապրոցեսի 

ժամանակ օգտագործվող անհրաժեշտ 

պարագաներով ապահովելու 

ուղղությամբ /օնլայն եղանակով/: 

Խիստ հետևողական  լինել անհարգելի 

բացակայությունների նկատմամբ, 

շարունակել կիրառել բաց դռների օր՝ 

ծնող – ուսուցիչ կապը ապահովելու 

նպատակով 

 

25/08-02/09  

 
տնօրեն  

դասղեկներ  

ՄԿԱ 

16 Սովորողների գիտելիքների որակը 

բարելավելու նպատակով դասավանդող 

ուսուցիչների կողմից քննարկումներ և 

զեկույցներ ներկայացնել օնլայն 

հարթակում:  

 

I և II կիսամյակների 

վերջին  
փոխտնօրեններ 

ուս.գծով, 

մ/մ  նախագահներ  

17 Ուսումնասիրել լաբորատոր 

գործնական աշխատանքների վիճակը 

ֆիզիկայի, աշխարհագրության, 

քիմիայի կեսաբանության դասերին:  

ուստարվա 

ընթացքում  

փոխտնօրեններ 

ուս.գծով, 

մ/մ-ների ղեկ.  

 



18 Հատուկ ուշադրություն դարձնել 

առարկայական ծրագրերի 

կատարմանը և արտացոլմանը  

էլեկտրոնային հարթակում:  

I և II կիսամյակների 

վերջին  
տնօրենություն , 

փոխտնօրեններ 

ուս.գծով, 

 

19 Օգնել դասղեկներին-դասվարներին` 

ժամանակին կազմելու կիսամյակային և 

տարեկան աշխատանքային պլանները, 

դասղեկի ժամերի թեմատիկան և 

հետևել նախատեսված 

միջոցառումների կատարմանը՝ նաև 

օնլայն հարթակներում:  

մինչև սեպտեմբերի 

10-ը  

 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ, 

դասղեկներ, 

դասվարներ 

20 Կազմակերպել նպատակային և 

թեմատիկ էքսկուրսիաներ 

հանրապետության տարբեր վայրեր, 

հանդիպումներ այլ դպրոցների 

սովորողների հետ ըստ ԿԳՄՍՆ-ի 

կողմից տրամադրված ուղղեցույցի  

սեպտեմբեր-նոյեմբեր  

ապրիլ-մայիս  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ 

դասղեկներ  

ԴԱԿ 

21 Հաստատության շենքը, գույքն ու 

սարքավորումները խնամքով 

պահպանելու նպատակով դպրոցի 

աշակերտների համար անցկացնել 

զրույցներ   <<Դպրոցը մեր տունն է>> 

թեմայով: 

 

ուստարվա 

ընթացքում 

դասվարներ, 

դասղեկներ  

ԴԱԿ 

 

22 Սովորողների համար կազմակերպել և 

անցկացնել հետևյալ զրույց- 

հանդիպումները.  

1. Աշակերտների մոտ ձևավորել 

այնպիսի  որակներ, ինչպիսիք են՝ 

կամավորությունը,համագործակցությու

նը, հանդուրժողականությունը  

2. Կազմակերպել զրույցներ՝ հաշվի 

առնելով աշակերտների 

նախասիրությունները,  

3. Աջակցել հասարակական և 

միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից դպրոցում անցկացվող 

միջոցառումների, դասընթացների 

իրականացմանը  

4. Կազմակերպել հանդիպումներ  

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների և 

համապատասխան մասնագետների 

հետ  

5. Հանդիպում մշակույթի բնագավառի 

գործիչների հետ  

6. Յուրաքանչյուր կիսամյակում 

դասղեկական ժամերից մեկը 

տրամադրել <<Աղետների և ռիսկերի 

Ուստարվա 

ընթացքում  

 

ՄԿԱ 

փոտնօրեններ 

ԴԱԿ, 

դասվարներ,  

դասղեկներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



նվազեցման>> ուղղությամբ 

տեղեկատվությանը  

7. Դասղեկական բաց դաս <<Ազգային 

հպարտություն>> թեմայով  

8. Կազմակերպել առողջապահական 

թեմաներով հանդիպումներ   

9.Կազմակերպել իրավական 

թեմաներով հանդիպումներ   

 
 

 

 

 

 

 

Բժիշկ, բուժքույր 

 

Իրավաբան, 

մանկական տեսուչ 

22 Վերահսկողություն սահմանել  ներառական 

կրթության գործընթացի նկատմամբ  /նաև 

օնլայն  հարթակում/ 

 

ուստարվա  

ընթացքում 

 

Տնօրեն  

Փոխտնօրեն ուս. 

գծով 
 

23 Ֆիզիկական դաստիարակության 

դասավանդման բարելավման 

նպատակով համալրել 

հաստատության մարզական 

 գույքը, ձեռք բերել համազգեստ, 

իրականացնել տարաբնույթ 

սպորտային միջոցառումներ  

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

Տնօրեն, 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ  

Ֆիզկուլտուրայի 

ուսուցիչներ 

 

24 Տարբեր մարզաձևերից կազմակերպել 

միջդասարանական մրցումներ,  

անցկացնել սպորտլանդիաներ, 

ռազմահայրենասիրական խաղեր 

  

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

ֆիզկուլտուրայի  

ուսուցիչ,  

դասղեկներ  

զինղեկ 

 

26 Կազմակերպել հանդիպումներ 

 վետերանների, հայկական բանակի 

հրամանատարների, Ղարաբաղի 

պաշտպանության մարտերում աչքի 

 ընկած զինվորների ու սպաների հետ՝  

առկա ուսուցման ժամանակ :  

 

 
 

ուստարվա 

ընթացքում`  

  

 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ 

ԴԱԿ,  

զինղեկ,  

դասղեկներ  

 



27 Կարևորել ռազմահայրենասիրական  

Դաստիարակությունը, սերը աղգային 

 խորհրդանիշների,կրոնի, ազգային  

մշակույթի հանդեպ 

ուստարվա 

ընթացքում 
 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ 

ԴԱԿ,  

զինղեկ,  

դասղեկներ  

 

25 Համալրել դպրոցը նոր 

պահանջներին բավարարող գույքով’ 

 էլեկտրոնային գրատախտակներ 

 

ուստարվա 

ընթացքում 
 

Տնօրեն 

հաշվապահ  

 

 

 

 

 

 

Աշխատանք մանկավարժական կադրերի հետ, որակավորման բարձրացում 

1  2  3  4  5  

1.  Նշանակել դասղեկներ, 

մեթոդմիավորումների 

նախագահներ:  

օգոստոսի 25-30  տնօրեն   

2.  Անցկացնել 

մեթոդմիավորումների 

նախագահների դասղեկ-

դասվարների սեմինար-

խորհրդակցություն, և նախանշել  

հետագա անելիքներն 

ուստարվա ընթացքում;՝  :  

Օգոստոսի 25-31 Տնօրեն 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ 

 

3.  Դպրոցում կազմակերպել 

մանկավարժական և 

հոգեբանական  սեմինարներ` 

ուսուցիչների, սովորողների և 

ծնողների համար:  

ուստարվա 

ընթացքում  

Հոգեբաններ 

Ուսուցիչներ 

 

 

6.  

Խրախուսել կրթության 

ժամանակակից պահանջներին 

բավարարող  ուսուցիչներին՝   

նախօրոք տեղյակ պահելով 

բոլորին;  

 

ուստարվա 

ընթացքում 

տնօրեն, 

Փոխտնօրեններ  

մ/մ-ների  

նախագահներ 

 

7 Ուսուցիչներին ընդգրկել 

հեռավար  և առկա 

վերապատրաստումներին:  

 

ուստարվա 

ընթացքում  

  

 

տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

 

8 Ուսուցիչներին ցույց տալ 

մեթոդական օգնություն, 

ուշադրության կենտրոնում 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով մ/մ 

 



պահել սկսնակ  ուսուցիչներին, 

համատեղելով ավանդական և 

ժամանակակից մեթոդները; 

 

նախագահներ 

9 Սկսնակ ուսուցիչների համար 

կազմակերպել 

դասախոսութուններ, 

սեմինարներ, 

խորհրդակցություններ:  

/թեմաներն ընտրել հաշվի 

առնելով ուսուցիչների 

առաջարկությունները/ նաև 

zoom հարթակով:  

Ստեղծել <<Հետազոտական 

դպրոց>> մանկավարժական 

միավորում տնօրենի 

ղեկավարությամբ, ընդգրկել 

հմուտ վերապատրաստման 

փորձ ունեցող հետազոտող 

ուսուցիչներին, մ/մ նիստերը 

գումարել 2 ամիսը մեկ անգամ  

ուստարվա 

ընթացքում  

/հոկտեմբեր և 

ապրիլ/  

տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

 

 

10 

Ուսուցիչներին մշտապես 

հաղորդակից դարձնել 

գիտության և 

մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին, կազմակերպել 

սեմինարներ, մանկավարժա-

մեթոդական ընթերցումներ /նաև 

օնլայն հարթակում/  

Մ/մ նիստերում հանդես գալ 

մեթոդամանկավարժական, 

առարկայական բնույթի 

զեկուցումներով 

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

 

11 Ուսուցիչներին մշտապես 

ծանոթացնել ՀՀ 

կառավարության որոշումներին, 

ԿԳՄՍ նախարարի,  

հրահանգներին, հրամաններին և 

այլ նորմատիվ փաստաթղթերին: 

Ստեղծել մեթոդմիավորումների 

օնլայն հարթակներ  

 

յուրաքնչյուր 

ամիսը մեկ 

անգամ  
 

տնօրեն,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով  

մ/մ ղեկավարներ 

 

12   

Ստեղծագործող և տարակարգ 

ունեցող ուսուցիչներին ընդգրկել 

մանկավարժական 

հետազոտական 

աշխատանքներում: Փորձի 

փոխանակում կատարել օնլայն  

հարթակներում 

ուստարվա 

ընթացքում  
 

տնօրեն, / 

տեղակալներ 

մ/մ ղեկավարներ 

 



 

13 Ուշադրության կենտրոնում 

պահել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների 

հետ աշխատող Բ/Մ թիմի և 

դասավանդող ուսուցիչների 

կանոնակարգված 

աշխատանքները: 

Դասավանդող ուսուցիչների 

(ուսուցիչ, ուսուցչի 

օգնական)կանոնակարգված 

աշխատանքները 

  

 

Ուստարվա 

ընթացքում 

Տնօրեն 

տեղակալներ 

 

14  Մասնակցային 

մշակույթի ձևավորում 

դպրոցում, 

 Բազմակարծիք 

մշակույթի ձևավավորում 

դպրոցում 

 Կոմպետեցիաների 

ձևավորում դպրոցում 

Ուստարվա 

ընթացքում 

Տնօրեն, 

տեղակալներ 

 

15 Յուրաքանչյուր առարկայական 

մ/մ-ից ուսումնասիրել 2-3 

ուսուցչի աշխատանքային 

գործունեությունը, քննարկել 

նիստում՝ տալով 

համապատասխան գնահատակ 

   

 

Այս բաժնում պլանավորվել է մանկավարժական խորհրդի գործունեությունը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Կազմակերպչական մանկավարժական միջոցառումներ 

1.  Կատարել աշխատանքի բաժանում 

դպրոցի տնօրենի և տեղակալների 

միջև  

25-30/08  տնօրենություն  

2.  Կազմավորել դասարանները  25-31/08  տնօրենություն  

3.  Սահմանել աշխատանքային ռեժիմը 

և աշխատանքային շաբաթը  

25-31/08  տնօրենություն  

4.  Ուսումնական պրոցեսը 

իրականացնել 2 հերթով:  

25-31/08  տնօրենություն  

5.  Նշանակել դասղեկներ և դասվարներ  25-31/08  տնօրեն  

6.  Նշանակել ուսումնական 

խմբակների ղեկավարներ  

25-31/08  տնօրեն  

7.  Նշանակել մ/մ-ների ղեկավարներ  25-31/08  տնօրեն  

8.  Ուստարվա համար նախատեսել, 

անհրաժեշտության դեպքում ձեռք 

բերել ուսումնական գույք և 

սարքավորումներ  

20-31/08  տնօրեն, 

տնտեսվար, 

հաշվապահ 

9.  Սովորողներին նախապատրաստել 

ուսումնական տարվա սկզբին, 

ծանոթացնել համաճարակային 

պայմաններում դասի հաճախելու 

կարգ ու կանոնին..  

30-31/08  դասղեկներ  

դասվարներ  

10.  Լրացնել  սովորողների և 

անձնակազմի անձնական գործերը 

էլեկտրոնայինհարթակում 

 օպերատոր 

11.  Լրացնել և գործածության մեջ դնել 

էլեկտրոնային դասամատյանները:  

սեպտեմբերի սկիզբ  օպերատոր 

12 Անցկացնել  խորհրդակցություններ, 

քննարկել  

կատարած աշխատանքները 
 

Ամիսը մեկ 

անգամ 
 

տնօրեն 

փոխտնօրեններ 
 

13 Հրավիրել VI-IX դասարանի 

սովորողների ընդհանուր ժողով, 

որի ընթացքում`  

ա/ ընդհանուր ժողով ձևավորել 

աշակերտական գործադիր 

մարմին` խորհուրդ  

բ/ օրինակելի կանոնադրության 

հիման վրա հաստատել դպրոցի 

աշակերտական խորհրդի 

կանոնադրությունը  

գ/ հաստատել աշակերտական 

խորհրդի կազմը  

  

 
 

սեպտեմբերի  

3-րդ շաբաթ  
 

տնօրեն  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեն 

դասղեկներ 
 

14 Մշտական աջակցություն 

ցուցաբերել աշակերտական 

խորհրդին ;  
 

ուստարվա 

ընթացքում  
 

 

15 Աշակերտական խորհրդի գործունեության 

հիմնական խնդիրները համարել`  

ուստարվա 

ընթացքում  
 

Տնօրեն, 

ՄԿԱ 

աշխորհուրդ  

ՄԿԱԳՏ  



ա/ համակողմանիորեն զարգացած, 

հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված 

անձի ձևավորմանը նպաստելը  

բ/ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի 

ամրապնդմանը, ազգային և 

համամարդկային արժեքների 

ամրապնդմանն ու զարգացմանը 

նպաստելը  

գ/ դպրոցում ժողովրդավարության, 

սովորողների ինքնակազմակերպման և 

ինքնակառավարման կարողությունների 

զարգացմանը նպաստելը  

դ/ սովորողների իրավունքների և 

պարտականությունների լիարժեք 

գիտակցմանն ու իրացմանը օժանդակելը  

ե/ երիտասարդ սերնդի, նրա պատշաճ 

վարքի և վարվելակերպի ձևավորմանը, 

քաղաքացիական հասարակության 

կայացմանը և զարգացմանը, իրավական 

ժողովրդավարական պետության 

կառուցմանը օժանդակելը  

զ/ նախագծային հետազոտական 

աշխատանքների ստեղծում աշակերտների 

մասնակցությամբ 

է// դպրոցում ինքնասպասարկան, շրջակա 

միջավայրի խնամքի աշխատանքների 

ապահովում՝ սովորողների 

մասնակցությամբ 

ը/ ուսումնական ճամբար, նախագծում և 

ղեկավարում 

թ/ ուսումնական ճամփորդություններ 

  
 

փոխտնօրեն 

դասղեկներ  

աշխակերտակա

ն խորհրդի 

նախագահ 
 

 

IV ԲԱԺԻՆ 

Ներդպրոցական վերահսկողություն 

1.  Սետղծել հանձնաժողով դպրոցի ներքին 

գնահատումը իրականացնելու համար 

Ներքին գնահատման հաշվետության 

քննարկում 

15/08-

25/08/2022

թ. 

 

2.  Ստուգել ծրագրային նյութերի և 

ուսումնական առարկաների թեմատիկ 

պլանավորման վիճակը էլեկտրոնային 

հարթակներում:  

10-15/09  փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

3.  Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 

հանրագումարի բերել սովորողների 

ուշացումներն ու բացակայությունները և 

արդյունքները քննարկել 

խորհրդակցություններում :  

տարվա  

ընթացքու

մ  

տնօրեն,  

դասղեկներ,  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

ՄԿԱ 



փոխտնօրեններ  

4. Սովորողների  գիտելիքների յուրացման, 

ինչպես նաև որակյալ կրթության 

ապահովման նպատակով՝,,ելնելով 

հանրակրթական հաստատության 

կանոնադրության, <<Հանրակրթության>> և 

<<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 

պահանջներից, կազմակերպել գրավոր 

աշխատանքներ բոլոր առարկաներից և 

արդյունքները քննարկել   

խորհրդակցություններում :  

նոյեմբեր  

մարտ  

տնօրեն  

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

մ/մ նախարարներ 

  

6.  Ստուգել դասի ընթացքում ուսուցման 

տեխնիկական միջոցների օգտագործման 

վիճակը :  
 

դեկտեմբեր-  

ապրիլ  
 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

տեղակալ,  

մ/մ-ների 

նախագահներ 
 

7. Ստուգել V-IX դասարաններում տրվող 

գրավոր աշխատանքների քանակը` 

արդյունքները քննարկել մ/մ-ների 

նիստերում/:  

 

 փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

մ/մ 

նախագահներ 

 

8. Ստուգել ուսումնական ծրագրերի 

կատարողականը և արդյունքները քննարկել  

մ/մ նիստերու    ;  
 

Կիսամյա

կների 

վերջում  
 

փոխտնօրեն 

ուս.գծով 

մ/մ նախագահներ 

տնօրինություն,  

մ/մ-ների 

ղեկավարներ  
 

9. Ստուգել էլեկտրոնային 

դասամատյանների վարման վիճակը:  
 

Պարբերա 

բար  

 
 

Տնօրեն, ուս.գծով 

տեղակալններ, 

օպերատոր 

10 ԲՄԹ-իանդամների  հաշվետվություն 

Համագործակություն ՏՄԱԿ-ի 

մասնագետների հետ 

Պարբերա 

բար  

 
 

Տնօրեն 

ԲՄԹ 

մ/մ նախագահ 

11. Դասղեկական աշխատանքների 

վերահսկողություն 

Արդյունքները քննարկել դասղեկական, 

մեթոդմիավորման ընդլայնված նիստերում 

Ուս. 

տարվա 

ընթացքու

մ 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ  
 

12 Աշակերտական  խորհրդի նիստերի 

անցկացման վերահսկողության 

 ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ  
 



13 Ոսումնամեթոդական  աշխատանքների 

արդյունավետ կազմակերպման նպատակով 

կապի    մեջ լինել ԿԳՄՍՆ Կրթության 

տեսչության, ԳԹԿ աշխատակիցների հետ   

 տնօրեն 

               

Աշխատանք ծնողների հետ 

1.  Հրավիրել դասարանական 

ծնողական ժողովներ, ընտրել 

դասարանական խորհրդի անդամներ 

և նախագահներ :  

սեպտեմբերի  

1-10  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ,  

դասղեկներ, 

դասվարներ  

2.  Դասարանների ծնողխորհուրդների 

մասնակցությամբ կազմակերպել և 

անցկացնել ծնողական ժողովներ և 

քննարկել դպրոցի առջև դրված 

համատեղ լուծման ենթակա հարցեր/:  

սեպտեմբեր  

մարտ  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ,  

դասղեկներ, 

դասվարներ 

խորհրդի նախագահ  

3.  Ձևավորել հաստատության 

ծնողական խորհուրդ, նրա 

անդամներին ծանոթացնել խորհրդի 

կանոնադրության հետ / օնլայն 

եղանակով/:  

սեպտեմբերի  

1-10  

տնօրեն  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ,  

 

4.  Կազմել ծնողների հետ անցկացվող 

զրույցների ու զեկուցումների 

թեմատիկ պլան.  

1. <<Միջավայրի արագ 

փոփոխությունը և երեխայի 

դաստիարակության գործընթացը 

որպես օրախնդիր հարց>>:  

2. <<Ծնողական համալսարանը 

երեխայի դաստիարակույթան 

գործում, ծնողին օգնելու 

կարևորագույն միջոց>>:  

3. <<Օրվա և շաբաթվա ռեժիմի 

գիտականորեն կազմելը 

կարևորագույն խթան` երեխայի 

ուսուցումը  և դաստիարակությունը 

միշտ կազմակերպելու համար>>:  

 

Ուստարվա 

ընթացքում 

Տնօրեն,  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ,  

դասղեկներ,  

դասվարներ  

5 Պլանավորել ծնողական խորհրդի 

աշխատանքները ;  
 

ուստարվա 

սկզբին  
 

Տնօրեն,  

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ,  

 

6 Ձևավորել ծնողական լսարանների  

տարբեր հարթակներ/օնլայն/ 

 

Ուստարվա 

ընթացքում 

Դասղեկներ 

դասվարներ 

 



7 Աշխատանքներ ԿԱՊԿՈՒ 

աշակերտն 

Երի ծնողների հետ   

 

 ԲՄԹ, ԴԱԿ 
 

8                               

Համագործակցել <<Հույսի կամուրջ>>, 

՛<<Save the children>>ՀԿ հետ 

 տնօրեն 

ԲՄԹ, ̔ԴԱԿ 

 

9 Ապահովել դպրոցի և ծնողների 

համատեղ գործունեությունը 

սովորողների ուսուցմումն ու 

դաստիարակությունը 

բարելավելու համար ;  
 

պարբերաբար  
 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ, 

Դասղեկներ, 

դասվարներ 
 

10 Ծնողներին մասնակից դարձնել 

սովորողների արտադպրոցական և 

արտադասարանական 

դաստիարակչական աշխատանքներին /:  
 

ուստարվա 

ընթացքում  
 

ՄԿԱ 

փոխտնօրեններ, 

Դասղեկներ, 

դասվարներ 

ՄԿԱԳՏ,  

դասղեկներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI ԲԱԺԻՆ 

Ֆինանսատնտեսական գործունեության և ուսումնանյութական բազայի ամրապնդում 

 

1.  Կազմել տարիֆիկացիան  սեպտեմբեր  տնօրեն  

2.  Կազմել ծախսերի նախահաշիվ, բյուջետային 

հատկացումների փաստաթղթերը 

ներկայացնել հաստատման :  

ֆինանսական 

տարվա 

անհրաժեշտ 

ժամանակա-

հատվածում  

տնօրեն  

գլխ. հաշվապահ  

3.  Ժամանակին ներկայացնել դպրոցի 

կառավարման խորհրդի հաստատմանը` 

շենքի վերանորոգման և գույքի ձեռք բերման և 

այլ նպատակով համապատասխան ծախսերի 

նախահաշիվը :  

ուստարվա 

անհրաժեշտ 

ժամանակա-

հատվածում  

տնօրեն  

4. Կատարել դպրոցի հաշվեկշռում 

 եղած գույքի ու սարքավորումների 

հաշվառում  
 

նոյեմբեր 

դեկտեմբեր  
 

Հաշվապահ, 

տնտեսվար 
 

5 Ապահովել շենքի լուսային, 

ջերմային և օդային ռեժիմը: 

Կանոնավոր վիճակում պահել 

հակահրդեհային միջոցները:  
 

ուստարվա 

ընթացքում  
 

տնտեսվար 
 

6 Բարեկարգ վիճակում պահել դպրոցի 

շենքը, բակը, մարզահրապարակը: 

 Հետևել անվտանգության  

տեխնիկայի կանոնների  

պահպանմանը  

 
 

ուստարվա 

ընթացքում  
 

տնտեսվար 
 

7 Աշխատանք տանել կաբինետ-

լաբորատորիաների 

կահավորման, հարստացման, 

եղած գույքն ու 

սարքավորումները 

արդյունավետ օգտագործելու 

ուղղությամբ:  
 

պարբերաբ

ար  
 

Տնօրեն, 

հաշվապահ 

Կաբինետի վարիչ 
 

8 Հսկողություն սահմանել սովորողների 

սննդի կազմակերպման նկատմամբ 

<<Դպրոցական սնունդ>> ծրագրի 

իրականացում  
 

պարբերաբար 
 

տնօրեն  

,ՄԿԱ 

փոխտնօրեն 

դասղեկ-

դասվարներ , 

ծնողխորհուրդ  
 

9 Կոորդինացնել տնօրենության և դպրոցի  

կառավարման խոհրդի գործունեությունը 

 Տնօրեն, դպրոցի 

կառավարման 

խորհուրդ 

 

 

 



Դպրոցում գործող  խորհրդակցական  մարմիների համար սահմանել   հետևյալ աշխատանքային   

ռեժիմը 

 

1.  Մանկավարժական խորհրդի նիստ հրավիրել երկու ամիսը մեկ 

անգամ  

 

2 Մ/մ նիստեր հրավիրել ամիսը մեկ անգամ  

 

3 Դասղեկների խորհրդակցություն հրավիրել ամիսը մեկ անգամ                              

 

4 Աշակերտական ըդհանուր ժողով հրավիրել կիսամյակը մեկ անգամ     

 

5 Ծնողական ընդհանուր ժողով հրավիրել կիսամյակը մեկ անգամ   

 

6 Ծնողխորհրդի նախագահների խորհրդակցություն կիսամյակը 

երկու անգամ 

 

7 Դասալսումներ՝ 

Տնօրեն 3-5 ժամ 

Փոխտնօրեն – 5-7ժամ 

մ/մ նախագահ – 2-3 ժամ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Համագործակցություն 

Սեյվ  դը  չիլդրեն  

Հույսի կամուրջ  

Այռեքս  

Քրիստոնեական  դաստիարակության կենտրոն  

Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի 

 Հայկական կարմիր խաչի ըներություն    

Giz - Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում 

,ԱՅԲ ̔̔  

ԿՏԱԿ  

Հույս և ապագա 

 Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզ  

ԿԶՆԱԿ 

Յունիսեֆ 

ԴՇՀ 

ՀՄԿ – հանրապետական մանկավարժական անվան կենտրոն 

 ОО”Россия’; в РА   

 Посольство Российской Федерации в РА   

Представительство Россотрудничества в РА 

Московский культурно-деловой центр “ Дом Москвы” Ереване 

Санкт- Петербургская академия постдипломного педагогичецкого образования 

 

 

 

 

 

 



Ծրագրեր և դասընթացներ 

1. Մանկավարժական նախաձեռնություն 

2. Ներառական կրթություն 

3. Միջին դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում 

4. Հայ դեռահասները հանուն էկոլոգիայի 

5. Հուշարձանները երիտասարդների աչքերով 

6. Մասնագիտական  կողմնորոշման աշխատանքները հանրակրթական ոլորտում  

7. ԾԻԳ  ՏՀՏ               

8. Կլիմայական արկղիկ 

9. Կենսաբանության ուսուցիչների օլիմպիադա 

10. Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում  

11. Ինտերակտիվ կրթության զարգացում Moodle 

12. Edu Armenia 2020 /Ընթացիկ վեբինար սեմինարներ/ 

13. Հեռավար ուսուցում և հեռավար գործիքներ 

14. Ուսուցիչների մեդիագրագիտության ամառային դպրոց 

       15.Դպրոցի կառավարում         

       16.Բազմաշերտ ուսումնական պլան,համագործակցային պլանավորում 

       17.Դասալսման բարելավման ուղիները 

18. Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի 

19. Դասագրքերի  տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու 

հիմնադրամ <<Դասագրքաստեղծ աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության 

ծրագիаր>> 

20.Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием  

«Методическое обеспечение профилактики правонарушений несовершеннолетних в деятельности 

социального педагога» 

 

 

 

 



 

 

 

Գիտաժաղովներ, կլոր սեղաններ 

 

1. Ներառական կրթությունը Հայաստանում/համըդհանուր ներառականություն/ 

2. Կայուն սնունդ 

3. Edu Armenia 2020 Հայաստան – Արցախ –Սփյուռք 

4. Պարադիգմա-2020 

5. EdcamptArmenia 2020 / Հանրակրթության բովանդակության փոփոխություն/ 

6.Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան-Եղեգնաձոր   ժամանակակից  մեթոդների կիրառումը ռուսաց 

լեզվի դասաժամերին /օնլայն/ 

 

 


