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    -  Դպրոցի  նախորդ՝ 2021-2022  ուստարվա  գործունեության համառոտ  
վերլուծություն  - 
 
 
1.Դպրոցի տնօրինությունը,ցուցաբերելով համակարգված մոտեցում  համագործակցել է 
ա/տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

բ/դպրոցի կառավարման խորհրդի,խորհրդակցական մարմինների՝ մանկավարժական,ծնողական,աշակերտական 
խորհուրդների, գ/մեթոդմիավորումների /պատմաբանասիրական,բնագիտամաթեմատիկական,տարրական դպրոցի/,  

դ/վերապատրաստող, հասարակական,բարեգործական կազմակերպությունների հետ : 
2.կարևորել է  
ա/սովորողների որակյալ ուսուցման ապահովումը, 
բ/ազգային ավանդույթներով նրանց արժեհամակարգի ձևավորումը,  
գ/հայրենասիրության ոգով դաստիարակումը 
դ/գիտելիքներով,կարողություններով,հմտություններով զինումը, 
ե/գիտաժողովների կազմակերպումը: 
3.մանկավարժական աշխատողների  
ա/մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների շարունակական զարգացումը, 
բ/պաշտոնային նկարագրով սահմանված պարտականությունների կատարման ուղղությամբ նրանց պատասխանատվության 
բարձրացումը, 
գ/մեթոդամանկավարժական  մակարդակի  կատարելագործումը 
դ/ատեստավորման կազմակերպումը 
ե/ստեղծագործող ուսուցիչների բացահայտումը ՝ առաջավոր փորձերի,բաց դասերի կազմակերպման միջոցով 

4.  ՈՒսումնասիրությունների,ներքին ստուգումների,դասալսումների ,բաց դասերի,դրվածքների և առաջավոր փորձի 
ուսումնասիրությունների միջոցով մեթոդական աջակցություն և վերահսկողություն է  ցուցաբերվել մանկավարժների կողմից 
պետական և առարկայական  
չափորոշիչների կիրառման, դրանց պահանջների կատարման նկատմամբ՝չխոչնդոտելով նրանց  : 
ՈՒսումնասիրված հարցերը քննարկվել են տնօրենին կից խորհրդակցություններում,կառավարման 
խորհրդում,խորհրդակցական մար-միններում,առարկայական մեթոդմիավորումներում, ծնողական ժողովներում, ծնողական , 



դպրոցական, դասարանական  խորհուրդներում , աշակերտական խորհրդում: 

5. ՈՒսուցման ժամանակակից մեթոդների,հնարքների ներդրման,մեթոդամանկավարժական զեկույցների, 
խորհրդատվությունների, վարպետաց  դասերի,դասղեկի բաց պարապմունքների ,առարկայական բաց միջոցառումների 
անցկացման մանկավարժների,ծնողների և աշակերտների նախաձեռնությունների խրախուսման,ուսուցիչների և սովորողների 
ստեղծագործության խթանման, ավանդապահության, ռազմահայրենասիրական,առողջ 
ապրելակերպի,հոգևոր,գեղագիտական,էկոլոգիական,աշխատանքային ,իրավական դաստիարակության ուղղություններով 
կատարված աշխատանքների մասին հարուստ նյութեր են կուտակված խորհրդակցական մարմինների նիստերի  և <<Տարվա 
լավագույն ուսուցիչ>> մրցույթի արձանագրություններում, հրամանագրքերում,դպրոցի կայքում և էլեկտրոնային արխիվում. 
6. ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպվել են հիմք ընդունելով կրթական բարեփոխումների 
հայեցակարգը /որակյալ կրթության ապահովում,կրթության արդյունավետության բարձրացում/,<<Հանրակրթության մասին>>  
ՀՀ օրենքը,ՀՀ  աշխատան-քային օրենսգիրքը, ՀՀԿԳ նախարարի հրամանները,դպրոցի նոր կանոնադրությունը, դպրոցի 
զարգացման ծրագիրը,համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ,ԱՌՆ-ի պլանները,դպրոցի ներքին 
կարգապահական կանոնները , պետական մարմին-ների, մանկավարժական, կառավարման  և խորհրդակցական մարմինների  
առանցքային որոշումները. 
7. Կարևորվել է սովորողների առողջության ապահովումը,որի վկայությունն է Ազգային<<Կայուն դպրոցական սնունդ >> ծրագրի 
շրջանակներում նրանց չոր սննդի կազմակերպումըպետբյուջեի միջոցներով: 
8.Սռանձանահատուկ նշանակություն է տրվել սովորողների ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակությանը,նախազինակոչային տարիքի սովորողների կցագրման, բնութագրերի կազմման,ռազմամարզական 
խաղերի անցկացման ,դաշտային պարապմունքների կազմակերպման աշխատանքներին :Կարևորվել է նաև սովորողների 
անվտանգության ապահովումը ,արտակարգ իրավիճակներում նրանց ճիշտ կողմնորոշումը,որի նպատակով կազմակերպվել են  
տարհանման օրեր,սեմինարմեր քաղպաշտպանական կառույցների հետ: 

 9. Դպրոցում մշտապես մերժվել են կոռուպցիոն ռիսկերը:  

10.Համայնքում բարձր է գնահատվում  կրթության դերը՝ երեխաների ապագայի կերտման գործում: Դպրոցի գործունեության 
ցանկացած ոլորտում նկատելի է ծնողական ակտիվ մասնակցությունը և օժանդակությունը/ձմռան 
նախապատրաստում,ատեստավորվող ուսուցիչների բնութագրում,մասնակցություն բաց դասերին,դաստիարակչական 
միջոցառումներին,էքսկուրսիաներին,ներկայացումների դիտումներին,թանգարաններ,պատկերասրահներ այցելություններին/:      

11.Աշխատողների միջև աշխատանքի հստակ բաժանման միջոցով տնօրինությանը հաջողվել է ապահովել բոլոր 
ստորաբաժանումների ռիթմիկ աշխատանքը, դրանց համագործակցությունը,որի արդյունքում դպրոցում բարձր է աշխատողների 
աշխատանքային և կատարողական կարգապահությունը, որպես գործունեության ուղեցույց է եղել դպրոցի <<Ներքին 



կարգապահական կանոնները>> , COVID-19-ով պայմանավորված ԿԳՄՍ նախարարի հանձնարարականները կապված՝ 
հեռավար կրթության  հետ.  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը: 
12.Ստեղծված է համերաշխ,ամուր,փոխօգնության պատրաստ,ստեղծագործող,մարտունակ և պետական մտածողություն կրող 
մանկավարժական կոլեկտիվ, որն ակտիվորեն է մասնակցում դպրոցի և համայնքի հասարակական,կրթամշակութային կյանքին, 
շաբաթօրյակներին,մարզային միջոցառումներին:  

13.Դպրոցը մշտապես եղել է,կա ու  կլինի  <<Բաց դռների դպրոց>>, որտեղ  սիրով են ընդունում ծնողներին,համայնքի 
ներկայացուցիչներին, շրջանավարտներին, աշակերտներին,տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատողներին, որոնց 
կողմից առաջադրված հարցերին տրվում է  անհրաժեշտ լուծում՝ կարևորելով նրանց կարծիքները դպրոցի գործունեության 
կազմակերպման ուղղությամբ. 

 14.Օրենքի գերակայության սկզբունքի պահպանումը գերիշխել է տնօրինության աշխատանքում՝ղեկավարման և 
կառավարման գործում/ աշխատանքի նշանակման,ազատման,խրախուսման, կարգապահական տույժի կիրառման, 
ուսպլանի,տարիֆիկացիայի կազմման, դասաբաշխման, աշխատավարձերի վճարման, ուսուցչի թափուր տեղի համար 
հայտարարված մրցույթների անցկացման ուղղություններով/ 
                                                           ----------------------………………..-------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<< Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց >>  ՊՈԱԿ-ի 2021-2022 ուստարվա տարեկան  ամփոփաթերթ 

Դասարաններ I II III IV I- IV V VI VII VIII IX V-IX X XI XII X-
XII 

Դպրոց 

Աշակերտների թիվը 01.09.2021 դրութ 13 14 17 11 55 19 10 16 11 11 67 5 6 10 21 143 
Տղա 7 9 11 5 32 12 6 11 5 5 39 3 2 1 6 77 
Աղջիկ 6 5 6 6 23 7 4 5 6 6 28 2 4 9 15 66 
Տարեկան շարժ Գնացած - - - 1 1 - 2 - 2 - 4 3 - 1 4 9 

Ընդունված - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 
Աշակերտների թիվը 03.06.2022թ. 
դրութ. 

13 14 17 10 54 19 8 16 10 11 64 2 6 9 17 135 

Տղա 7 9 11 5 32 12 5 11 4 5 37 1 2 1 4 73 
Աղջիկ 6 5 6 5 22 7 3 5 6 6 27 1 4 8 13 62 
Չգնահատված - - - - - - - - - - - - - - - - 
Գերազանցիկ 6 6 6 1 19 3 2 4 - 4 13 - - 4 4 36 
Տղա 3 3 3 - 9 3 1 3 - 1 8 - - - - 17 
Աղջիկ 3 3 3 1 10 - 1 1 - 3 5 - - 4 4 19 

Հարվածային 5 3 7 5 20 7 2 4 4 1 18 - - 3 3 41 
Տղա 4 2 4 3 13 5 1 2 1 - 9 - - - - 22 
Աղջիկ 1 1 3 2 7 2 1 2 3 1 9 - - 3 3 19 
Միջակ 2 5 4 4 15 9 4 8 6 6 33 2 6 2 10 58 
Տղա - 4 4 2 10 4 3 6 3 4 20 1 2 1 4 34 
Աղջիկ 2 1 - 2 5 5 1 2 3 2 13 1 4 1 6 24 
Անբավարար - - - - - - - - - - - - - - - - 
Տղա - - - - - - - - - - - - - - - - 
Աղջիկ - - - - - - - - - - - - - - - - 
Որակական առաջադիմ. տարեկան 85 64 76 60 71.3 52.6 50 50 40 45.5 47.6 - - 89 89 69.3 
Տղա 100 55 63 60 69.5 66.7 40 45 25 20 39.3 - - 0 0 36.2 
Աղջիկ 67 80 100 60 77 26.6 66.7 60 50 66.6 54.3 - - 88 88 73.1 
Միջին գնահատականը - 8 7.8 7.7 7.8 7.8 7.6 7.5 7 7.4 7.7 5.2 6.3 8 6.5 7.2 
Տղա - 8 7.1 7.9 7.7 8 7.2 7.4 6 6.7 7 5.2 6 6.1 5.7 6.8 
Աղջիկ - 8 8.5 7.5 8 7.6 8.3 7.7 7.6 8.1 7.8 5.3 6.5 8.4 6.7 7.5 
Առաջադիմողների ընդհանուր թիվը 11 9 13 6 39 10 4 8 4 5 31 - - 7 7 77 
Ընդամ. բացակա ժամ / տարեկան./  230 344 590 336 1300 841 209 871 493 574 2988 149 372 490 1011 5299 
1աշակերտի միջին բացակայությ. 
/ժամ/ 

17.7 24.5 34 33.6 27.5 44.2 26.1 54.4 49.3 52.2 45.2 74.5 62 54 63.5 45.4 



 

2022-2023 ուստարում                                                                                        
մանկավարժական խորհրդում  քննարկվող հարցեր 

N    Աշխատանքի բովանդակությունը 
 

Կատարմ
ան 
 ժամկետ 

1. Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում   
 
 

25-26. 
08.2022թ. 

2. 2022-2023 ուսումնական տարվա հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի կազմի հաստատում և 
մանկավարժական խորհրդի քարտուղարի ընտրություն 

3. 2022-2023 ուսումնական տարվա դասաբաշխման և դպրոցի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի բաշխման հաստատում 
4. Դպրոցի 2022-2023 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանի հաստատում 
5. Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանի հաստատում  
6. Դասագրքերի բաշխման ընթացքի մասին զեկուցում  
7. ՈՒսումնական հաստատության աշխատանքային շաբաթվա տևողության և աշխատանքային  ռեժիմի հաստատում 
8. Հաստատության ներքին գնահատման  հաշվետվության և ներքին կարգապահական կանոնների  քննարկում 
9. Դասղեկների նշանակման հարցի քննարկում 
10. Այլ հարցեր 
11. Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում։   2022թ. 

ՕԳՈՍՏՈ
ՍԻ 30-ից  

31-ը 

12. Նախորդ նիստի որոշումների կատարման ներկայացում։ 
13. 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակի հաստատում 
14. Մեթոդական միավորումների  կազմավորում՝ ըստ ուսումնական բնագավառների և նախարարության կողմից հասատատված ուսումնական  

հաստատաության ֆինանսավորման կարգի: 

15. Դասարանների կազմավորման մասին տեղեկանքի ներկայացում: 

16. Դպրոցական սննդի կազմակերպման հարցի քննարկում 
17. Հաստատության 2022-2023 ուստարվա տարեկան աշխատանքային պլանների հաստատում 
18. Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 

 նիստին 
  2022թ.   
ՀՈԿՏԵՄ
ԲԵՐի  26-
ից 28-ը 

 

19. <<Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի2021թ-ի բյուջեի  նախագծի մասին 
20. Առանց ներդրման պետության կողմից տրամադրվող դասագրքերի վարձավճարների հատկացման և դպրոցի սոցիալապես անապահով 

սովորողների ցուցակի հաստատման հարցի քննարկում  
21. Սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաների հաճախումներին և առաջադիմությանը օժանդակող աշխատանքների կատարում 



22. Բնագիտական առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն) դասավանդման որակի բարձրացման խնդիրները 
ընթացիկ ուսումնական տարում հարցի քննարկում 

23. Օլիմպիադաների նախապատրաստական աշխատանքների հաստատում 
24. Էլեկտրոնային մատյանների գրանցման, գնահատման, բացակայությունների հարցի քննարկում 
25. Հաստատության  տնօրինության նախաձեռնությամբ նոյեմբեր ամսին գրավոր աշխատանքների կատարման հարցը 
26. Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 

 նիստին 
2022 թ.   
ԴԵԿՏԵՄ
ԲԵՐԻ   

27- 29-ը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 2021-2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ընթացքում կատարված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և սովորողների 
առաջադիմության արդյունքենրի ամփոփում: 

28. Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների1-ին կիսամյակի տարեկան պլանի կատարման մասին 
29. Պետական ավարտական քննություններ հանձնած 12-րդ դասարանի սովորողների՝ քննական առարկաներից ուսումնական 

առաջադիմության  արդյունքների ամփոփում 
30. Ուսումնական հաստատության 12-րդ դասարանի սովորողներին  պետական ավարտական քննություններին մասնակցությունը թույլ տալու 

հարցի քննարկում 
31. Տնօրենի տեղակալների, մեթոդական միավորումների, դասղեկների, ուսուցչի օգնականների  աշխատանքների 

արդյունավետության  քննարկում 
32. 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում դպրոցի ուսումնական պլանի քննարկում  և դասաբաշխման հաստատում 
33. Ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում և հաջորդ փուլի նախապատրաստում։ Տարածքային փուլ անցած 

աշակերտների անվանացանկի հաստատում 
34. 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակին սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփում, հաստատությունից 

սովորողի տեղափոխման  ազատման և ընդգրկման (աշակերտների շարժի) հարցի  ներկայացում 
35. 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում նույն դասարանից տարբեր առարկայական խմբերի կազմում և հաստատում 
36. Քննակարգի մասսայականացում 
37. Քննական հանձնաժողովների և ժամանակացույցի հաստատում 
38. <<Առողջ ապրելակերպ>> առարկայի ուսումնասիրում  

39. Օրակարգի հաստատում, մանկավարժական խորհրդի  
2023թ. դեկտեմբերին 28-ի  կայացած նիստի որոշումների կատարողականի հաստատում  

 
2023 թ.   
ՀՈՒՆՎԱ
ՐԻ  7-10-ը 
 

40. 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պլանի քննարկում, հաստատում 
41. 1-ին կիսամյակի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունքների ամփոփում:  
42. Պետական ավարտական քննություններ հանձնած 12-րդ դասարանի սովորողների՝ 

Քննությունների  արդյունքների ամփոփում 
 
43. 

Անհրաժեշտության դեպքում տնային ուսուցման կազմակերպում 

44. Մանկավարժական խորհրդի  նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 
 նիստին: 

 
 



45. Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի արդյունքների ամփոփում և մարզային փուլին նախապատրաստում 2023 թ. 
ՓԵՏՐՎԱ

Րի   
1-4-ը 

 

46. 2022-2023 ուստարվա շրջանավարտների ավարտական, կենտրոնացված ավարտական, 
պետական ավարտական քննությունների նախապատրաստում 

47 Մեթոդական միավորման հաշվետվություններ և հերթական ատեստավորման ենթական ուսուցիչների կազմի քննարկում և հաստատում  

48 Մանկավարժական խորհրդի  նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 
 նիստին: 

2023 թ.   
ՄԱՐՏԻ 
 17-19-ը 

 
49 2022-2023  ուստարվա շրջանավարտների պետական ավարտական, միասնական և կենտրոնացված քննությունների նախապատրաստման 

հետ կապված հարցերի քննարոկւմ, ինչպես նաև սովորողների կողմից ընտրված ավարտական քննական առարկաների ցանկի իրազեկում:  
50 Առարկայական օլիմպիադաներում սովորողների արդյունքների հարցը  
51 Օրենքով սահմանված կարգով սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կամ խրախուսանքի միջոց կիրառելու հարցը 
52 Քննարկել այն սվորողների հարցը, որոնք 12-րդ դասարանում տարեկան գնահատվել  

են  9-10 միավոր և ներկայացվում են որպես գերազանցության մեդալի հավակնորդ:  
53 Ուսման մեջ սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփում 
54 Էլեկտրոնային մատյանների գրանցման, գնահատման, բացակայությունների հարցի քննարկում 
55 Մանկավարժական խորհրդի  նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 

 նիստին: 
2023 թ.   
ՄԱՅԻՍԻ 

9-11-ը 
 

56 Անդրադառնալ էլեկտրոնային մատյանների լրացման գործընթացին:  
57 2021-2022 ուստարվա ընթացքում  120-200 ժամ բացակա ունեցող աշակերտների հարցի քննարկում և 200 ժամ և ավել բացակա ունեցող 

աշակերտների նույն դասարանում  
մնալու հարցը: 

58 Ուսումնական հաստատության տնօրինության կողմից ապրիլին տրված գրավոր  
աշխատանքների կատարման արդյունքների հարցի քննարկում 

59 Մայիսյան միջոցառումների հարցի քննարկում 
60 Մանկավարժական խորհրդի  նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ 

 նիստին: 
2023 թ.  

 ՄԱՅԻՍԻ 
23-25-ը 

 
61 2022-2023  ուստարվա ընթացքում   2-12-րդ դասարանների սովորողների  120-200 ժամ 

բացակա ունեցող աշակերտների հանձնած քննությունների արդյունքների ամփոփման , 
և 200 ժամ և ավել բացակա ունեցող աշակերտների նույն դասարանում մնալու հարցը 

62 2022-2023  ուսումնական տարվա 4-րդ, 9-րդ, 12-րդ դասարանների սովորղների ավարտական քննություններին  մասնակցելու հարցը 
63 Տարրական  դպրոցում 4-րդ դասարանում իրականացնել գիտելիքների ստուգում, 9-րդ դասարանում ավարտական քննությունների, 12-րդ 

դասարանում պետական 
ավարտական քննությունների  կազմակերպում:  
 

64 Քննությունների կազմակերպման աշխատակարգի ներկայացման և քննական հանձնաժողովների կազմի հաստատման հարցը:  
65 Հաստատության 2022-2023  ուստրվա I-III,V-VIII,X-XI դասարանների աշակերտներին հաջորդ դասարան փոխադրելու և պարգևատրելու մասին
66 Հաշվետվություն 2022-2023  ուստարվա I-XII դասարաններում ծրագրային  կատարո-ղականության  և թեմատիկ գրավորների արդյունքների  

մասին: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Մանկավարժական խորհրդի  նիստի օրակարգի հաստատում. Անդրադարձ 
 նախորդ 
 նիստին: 

2023 թ.   
ՀՈՒՆԻՍԻ 
 27-29 

 68 2022-2023  ուսումնական տարվա տնօրենի, տնօրենի  տեղակալների, մ/մ-ների նախագահների մանկավարժական այլ աշխատողների, 
դասղեկների, ուսուցիչների հաշվետվությունների ներկայացման և հստատման հարցը: 

69 2022-2023 ուսումնական տարվա 4-րդ դասարանի սովորողներին հավաստագիր, 9-րդ դասարանի սովորղներին հիմնական կրթության վկայակա
12-րդ դասարանի սովորողներին պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ տալու, գերազանց սովորողներին գովասանագրերով 
պարգևատրելու և փոխադրելու  հարցը:  

70 Վերաքննությունների հանձնաժողովների կազմի և 
 ժամանակացույցի հաստատման հարցը, սովորողներին ամառային  
առաջադրանքներ տալու հարցը  



Մեթոդմիավորումներում  քննարկվող հարցեր 

Տարրական  մեթոդմիավորման 2021-2022 ուս. տարվա 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան 

Պլանավորում 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ    ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ  ՆԻՍՏ 1 

Օգոստոսի 27- 30 

Օրակարգում ՝ 

1. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
2. Օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխման  առաջարկությունների  մշակում 

: 
3. Հանրակրթական  առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան առարկայական ուսումնական պլանի 

,դասաբաշխման նախագծի քննարկում: 
4. Թեմատիկ պլանների քննարկում և ներկայացում տնօրենի հաստատմանը: 
5. Սովորողներին դասագրքերով և այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովելու հետ առնչվող խնդիրների 

քննարկում : 
6. Բանավոր , գործնական և թեմատիկ աշխատանքների թվի որոշում : 

  

 

 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

Սեպտեմբերի 25- 27 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Օրվա դասի պլանների մշակման և կազմման  հարցը : 
4. II –IV  դասարաններում  ընթերցանության գնահատման  կազմակերպման հարցը: 
5. Մայրենի , մաթեմատիկա առարկաների ուսման որակի ուսումնասիրության  և վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 
6. Բաց դաս մայրենի առարկայից  II դասարան << Տերևաթափ>> 

                                                                                                                            Դասվար ՝ Կ. Ղազարյան 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  3     

Հոկտեմբերի 25- 29 -ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Դասավանդման նոր մեթոդների հնարների կիրառման  հարցը : 
4. Էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման  վիճակը : 
5. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների կազմում և ներկայացում տնօրենի հաստատմանը /IV դասարան/ 
6. Բաց դաս  I դասարան <<Ա , ա>> հնչյուն տառի ուսուցում  
7. Մեթոդական  զեկուցում <<Գործնական աշխատանքները տարրական դասարաններում>>    զեկուցող ՝ Զ. 

Մարտիրոսյան : 

 



 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

Նոյեմբերի  22- 26 –ը 

Օրակարգում  ՝ 

1. Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Անգլերեն  առարկայի  ուսման որակի ուսումնասիրության  և վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 
4.   Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների անցկացում  և արդյունքների                       քննարկման  հարցը 
5.  Մեթոդական  զեկուցում    <<Տրամաբանական խնդիրները  ,որպես կրտսեր    դպրոցականի զարգացման  միջոց>>    

զեկուցող ՝ Կ. Ղազարյան : 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Դեկտեմբեր 24 -28 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Նախորդ  մ/մ   նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3. Մեթոդմիավորման  ուսուցիչ  Տ. Եղիազարյանի կազմակերպած մասնագիտական և մանկավարժական – մեթոդական 

սեմինարի  հարցը : 
4. Մեթոդական  զեկուցում    <<Դիտակտիկ  պարագաների կիրառման նպատակահարմարությունը տարրական  

դասարաններում>>    զեկուցող ՝ Ա. Ոսկանյան 
5. Բաց դաս  - <<Ճպուռն  ու  մրջյունը >> IV դասարան , մայրենի 
6. Առաջին  կիսամյակի արդյունքների  քննարկում : 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  6 

Հունվարի  23 – 27 ը 

Օրակարգում ՝ 

1. Հաղորդում  նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման ընթացքի մասին   մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում  : 

2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3. Թմատիկ պլաններում փոփոխությունների  քննարկում  : 
4. Հունվար  ամսվա աշխատանքների արդյունքների  քննարկում : 
5. Էլեկտրոնային մատյանը վարելու հարցի քննարկում : 
6. Մեթոդական  զեկուցում   <<Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման ձևերը տարրական  

դպրոցում >>   
                                                                                                 զեկուցող ՝ Գ .Հարոյան 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  7 

Փետրվարի 24 -28 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում ; 
3. II –IV  դասարաններում  ընթերցանության գնահատման  կազմակերպման   հարցը : 
4. Մեթոդական  զեկուցում ՝  <<Տարիքային  հոգեբանություն>> 

                                                                                                 զեկուցող ՝ Տ.Եղիազարյան 
5. Բաց դաս  - <<Ինչպես լուծվեց աղվեսի և  շան  վեճը >> III դասարան , մայրենի 

                                                                                                      Դասվար ՝Ա. Ոսկանյան 

     



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 8 

Մարտ  22 -25-ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Տարրական  դասարաններում ընթերցանության գնահատման արդյունքների  քննարկում : 
4. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների կազմում և ներկայացում տնօրենի հաստատմանը /IV դասարան/ 

 
5. Բաց դաս  - <<Հեքիաթը  երաժշտության  մեջ >> III դասարան , երաժշտություն  : 
6. Ռուսաց  լեզու առարկայի ուսման որակի ուսումնասիրության  և վերահսկողության հարցը  /ՆԴՎ/ : 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 

Ապրիլի 25  -29 –ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում : 
3. Մեթոդական  զեկուցում ՝  <<Ֆիզկուլտուրան  դպրոցում>> 

                                                                                                 զեկուցող ՝ Ա.Բաղդասարյան 
4. Առարկայական  միջոցառում  - <<Գիտունիկների  ակումբ >> II- III դասարաններ 
5. Համադպրոցական  գրավոր աշխատանքների անցկացում  և արդյունքների                       քննարկման  հարցը 
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Մայիս  23 – 27 -ը 

Օրակարգում ՝ 

1. նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին   մեթոդմիավորման   նախագահի զեկուցում  : 
2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում   
3. Թեմատիկ  գրավոր աշխատանքների անցկացում ,քննարկում   և արդյունքների վերլուծություն : 
4. 120 -200 ժամ բացակայություն  ունեցող սովորողների համար  քննությունների նախապատրաստական 

աշխատանքների կազմակերպում : 
5. Առարկայական  միջոցառում  - <<Հրաժեշտ այբենարանին >>  I դասարան : 
6. Քննական  հրահանգի մասսայականացում , թեստերի  կազմում և հաստատում : 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 11 

Հունիսի   

Օրակարգում ՝ 

1. ՈՒսումնական  տարվա  մ/մ որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցումը : 
2. Էլեկտրոնային մատյանը վարելու որակը : 
3. Գիտելիքների ստուգման արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում : 
4. Բաց դաս  - <<Հայերենը հայու խորհուրդն  է >> IV դասարան , Օշական 
5. ՈՒսումնական  տարվա  ընթացքում կատարված աշխատանքների վերլուծություն և ամփոփում  : 

 

 



 

Պատմաբանասիրական մեթոդական   միավորման   ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  

2021-2022   ուսումնական տարվա   պլան-ծրագիր 

Օգոստոս ամիս-նիստ 1 
Օրակարգում  
1.  Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
2.  Ժամաքանակի բաշխման առաջարկությունների մշակում  
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
3.  Հանրակրթական առարկայան չափորոշիչներին համապատասխան առարկայական ուսումնական 
ծրագրերի,ուսումնական պլանի,դասաբաշխման նախագծի քննարկում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
4.  Թեմատիկ պլանների քննարկում և ներկայացում տնօրենի հաստատմանը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
5.  Սովորողներին դասագրքերով և այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովելու հետ առնչվող խնդիրների քննարկում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
6.  Բանավոր,գործնական և թեմատիկ աշխատանքների թվի որոշում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
 
Սեպտեմբեր ամիս-նիստ 2 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը նպաստելու հարցը 



 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ Փորձարկվող դասագրքերի,ձեռնարկների,մեթոդական ձեռնարկների հարցը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Օրվա դասի պլանի մշակման և կազմման հարցը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    6․ Նախնական գիտելիքների ստուգում և քննարկում՝ հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից,10-րդ դասարանում(ՆԴՎ) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    7․ 10-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգում,արդյունքների քննարկում <<Հայոց լեզու և գրականություն>> առարկաներից  
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    8․ Մեթոդական զեկուցում-<<Ուսուցման նոր մեթոդների կիրառումը>>  թեմայով,10-րդ դասարանում 
 
(զեկ ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    9․ Գործնական աշխատանքների,բաց դասերի,ըստ առարկաների արտադասարանական միջոցառումների,գիտագործնական 
համաժողովների,մեթոդական միջոցառումների հարցի քննարկում  
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
  10. Սովորողներին հանձնարարվող տնային աշխատանքի տեսակների հարցը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
 
Հոկտեմբեր ամիս-նիստ 3 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Դասավանդման նոր մեթոդների,հնարների կիրառման հարցը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 



    4․ Առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական փուլի կազմակերպման,օլիմպիադաներում սովորողների մասնակցության հարցի 
քննարկում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման վիճակը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    6․ Բաց-դաս ՆԶՊ առարկայից <<Հրաձգության կատարումը փոքր տրամաչափի հրացանից>>,9-րդ դաս․ 
 
(ուս․՝  Ս․ Մանուկյան) 
    7․ Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում և հաստատում ՝ հայոց լեզու,գրականություն,հայ գրականություն,հայոց 
պատմություն,ռուսաց լեզու,անգլերեն առարկաներից (VII,VIII,IX,X,XI դասարաններում և XII դասարանի I կիսամյակը) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
 
Նոյեմբեր ամիս-նիստ 4 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Նախնական գիտելիքների ստուգում անգլերեն առարկայից (ՆԴՎ) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ Գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում անգլերեն առարկայից(նշել դասարանը) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Մեթոդական-զեկուցում <<Էլեկտրոնային խաչբառերը՝ ակտիվ ուսուցման միջոց>> թեմայով 
 
(զեկ ․՝ Է․ Թովմասյան) 
    6․ Բաց-դաս <<Москва-сердце России,Մոսկվան սիրտն է Ռուսաստանի>>թեմայով,6-րդ դասարանում,ռուսաց լեզու առարկայից 
 
(ուս․՝ Մ․ Խաչատրյան) 
    7․ Մեթոդական-զեկուցում <<Աշակերտի ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացում>> թեմայով 
  



(զեկ ․՝  Ա․ Ղազարյան) 
    8․ Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմակերպում և անցկացում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    9․ Առարկայական օլիմպիադաների 1-ին փուլի առաջադրանքների հաստատում և անցկացում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
Դեկտեմբեր ամիս-նիստ 5 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին (մ/մ  նախ․ զեկուցում) 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Մեթոդմիավորման ուսուցիչ Դիաննա Համբարյանի կազմակերպած մասնագիտական և մանկավարժական-մեթոդական 
սեմինարի հարցը։Սեմինարի նյութը-<<Դպրոցի ուսուցչի ինովացիոն տիպը>>։ 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ Բաց-դաս <<Ուր որ նայում եմ>> ստեղծագործությունը,հապավումների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ (VI 
դասարանում,մայրենի առարկայից) 
(ուս․՝  Է․ Թովմասյան) 
    5․ Մեթոդական զեկուցում-<<Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում>> 
(զեկ ․՝  Կ․ Հարությունյան) 
    6․ Մեթոդական զեկուցում-<<Սովորողների բանավոր խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները միջին դպրոցում>> 
(զեկ ․՝  Մ․ Խաչատրյան) 
    7․ 5-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում աշակերտների հարմարվողականության ստուգում,գնահատականների համադրում և 
վերլուծում մայրենի առարկայից 
(ուս․՝  Է․ Թովմասյան) 
    8․ Առաջին կիսամյակի արդյունքների քննարկում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    9․ Առարկայական օլիմպիադայի 2-րդ փուլին աշակերտներին երաշխավորելու մասին 
(մ/մ  նախագահ՝ Մ․ Մկրտչյան) 
Հունվար ամիս-նիստ 6 
Օրակարգում 
    1․ Հաղորդում նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման ընթացքի մասին 
(մ/մ  նախ․ զեկուցում) 
    2․ Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի  հաստատում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Թեմատիկ պլաններում փոփոխությունների քննարկում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 



    4․ Հունվար ամսվա աշխատանքների արդյունքների քննարկում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Էլեկտրոնային մատյանը վարելու հարցի քննարկում 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    6․ Մեթոդական-զեկուցում <<Օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում նախագծային աշխատանքի կարևորությունը>> 
(զեկ ․՝  Դ․ Համբարյան) 
    7․ Առարկայական մրցույթ-միջոցառում <<Զենքի մասերի մեկնաբանում․ քանդում-հավաքում ըստ ժամանակի>> ՆԶՊ առարկայից, 
IX և X դասարաններում։ 
(ուս․՝  Ս․ Մանուկյան) 
Փետրվար ամիս-նիստ 7 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Առարկայական միջոցառում <<Անաղարտ պահենք մայրենին>>,հայոց լեզու առարկայից,VI և IX դասարաններ 
 
(ուս․՝  Է․ Թովմասյան) 
    4․ Բաց-դաս <<Հանդուրժողականություն>> թեմայով,հասարակագիտություն առարկայից,VIII դասարանում 
 
(ուս․՝  Կ․ Հարությունյան) 
    5․ Մեթոդական-զեկուցում <<44-օրյա պատերազմ>> թեմայով,ՆԶՊ առարկայից 
 
(զեկ․՝  Ս․ Մանուկյան) 
 
Մարտ ամիս-նիստ 8 
Օրակարգում 
    1. Նախորդ մ/մ  նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2. Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3. Բաց-դաս <<Կիլիկյան հայոց թագավորություն>> թեմայով,X դասարան,հայոց պատմություն առարկայից 
 



(ուս․՝  Ա․ Ակոպով) 
    4․ Նախնական գիտելիքների ստուգում ռուսաց լեզու առարկայից (ՆՎԴ) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում ռուսաց լեզու առարկայից(նշել դասարանը) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    6․  Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում և հաստատում՝ հայոց լեզու,գրականություն,հայ գրականություն,հայոց 
պատմություն,ռուսաց լեզու,անգլերեն առարկաներից (VII,VIII,IX,X,XI դասարաններում) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    7․ Բաց-դաս <<Ժամանակի նախդիրներ>> թեմայով,անգլերեն առարկայից,VII դասարանում 
 
(ուս․՝  Դ․ Համբարյան) 
    8․ Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպման հարցը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
Ապրիլ ամիս-նիստ 9 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մ/մ նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակցող սովորողների նախապատրաստում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ Առարկայական օլիմպիադաներում սովորողների արդյունքների քննարկում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Առարկայական միջոցառում <<Հայկական և  բրիտանական մշակույթը՝ խոհանոցը>> թեմայով,անգլերեն և հայոց պատմություն 
առարկաներից,VI և X դասարաններում 
 
(ուս․՝  Դ․ Համբարյան 
             Կ․ Հարությունյան) 
    6․ Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմակերպում և անցկացում 



 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    7. Մեթոդական-զեկուցում <<Արդի տեխնոլոգիաների դերը պատմության դասավանդման պրոցեսում>> 
 
(զեկ․՝  Ա․ Ակոպով) 
 
Մայիս ամիս-նիստ 10 
Օրակարգում 
    1․ Նախորդ մ/մ  նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների անցկացում,քննարկում և արդյունքների վերլուծություն 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ 120-ից 200 ժամ բացակայություն ունեցող սովորողների համար քննությունների նախապատրաստական աշխատանքների 
կազմակերպում  
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    5․ Առարկայական միջոցառում <<Праздник букваря>>(Տառահանդես) թեմայով,ռուսաց լեզու առարկայից,II դասարան 
 
(ուս․՝  Մ․ Խաչատրյան) 
    6․ Առարկայական միջոցառում,գիտական ընթերցումներ <<Հայաստանը և տարածաշրջանը XX դարի սկզբին>>թեմայով,հայոց 
պատմություն առարկայից ,X-XI դասարաններում 
 
(ուս․՝  Ա․ Ակոպով) 
    7․ Նախնական գիտելիքների ստուգում հայոց պատմություն առարկայից (ՆԴՎ) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    8․ Գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում հայոց պատմություն առարկայից (նշել դասարանը) 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    9․ Տարեվերջյան քննությունների հրահանգի մասսայականացում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 



  10․ 9-րդ դասարանի ավարտական բանավոր քննական հարցատոմսերի քննարկում և հաստատում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
 
Հունիս ամիս-նիստ 11 
Օրակարգում 
    1․ Ուսումնական տարվա մ/մ որոշումների կատարման մասին 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    2․ Էլեկտրոնային մատյանը վարելու որակը 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    3․ Հաստատության սովորողների համար կազմակերպված ավարտական,կենտրոնացված ավարտական և պետական 
ավարտական քննությունների արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
    4․ Ուսումնական տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերլուծություն և ամփոփում 
 
(Մ/մ  նախ․՝ Մ․ Մկրտչյան) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորման 

2021-2022  ուս.տարվա աշխատանքային պլան 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆ  ՆԻՍՏ 1 
Օգոստոսի  27-30-ը 

Օրակարգում՝ 
  

1Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում։ 
2Օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխման առաջարկությունների մշակում։ 
3Հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան առարկայական ուսումնական  ծրագրերի, ուսումնական 
պլանի,դասաբաշխման նախագծի քննարկում. 
4Թեմատիկ պլանների քննարկում ևներկայացում տնօրենի  հաստատմանը։ 
5Սովորողներին դասագրքերով ևայլ ուսումնական գրականությամբ ապահովելու հետ առնչվող խնդիրների քննարկում: 
6Բանավոր, գործնական և թեմատիկ աշխատանքների թվի որոշում։ 

                                                                 
                                            

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 
Սեպտեմբերի 25-27-ը 

Օրակարգում՝ 
  

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման որոշումների կատարման մասին 
մեթոդմիավորման նախագահի  զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում։ 
3ՈՒսուցիչների որակավորման բարձրացմանը նպաստելուհարցը։ 
4Փորձարկվող  դասագրքերի, ձեռնարկների, մեթոդական ձեռնարկների հարցը։ 
5Օրվա դասի պլանների մշակման և   կազմման հարցը:  
6Սովորղներին հանձնարարվող  տնային  աշխատանքի տեսակների հարցը: 
7Գործնական աշխատանքների .բաց դասերի ըստ առարկաների արտադասարանական միջոցառումների  հարցի քննարկում: 
8Նախնական գիտելիքների ստուգում <<հանրահաշիվ >><<երկրաչափություն>> առարկաներից 9–րդ դասարանում 
 9     9-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում <<հանրահաշիվ>> <<երկրաչափություն >>առարկաներից: 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԻՍՏ 3 
Հոկտեմբերի 25-29-ը 

Օրակարգում 



1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում: 
3Դասավանդման նոր մեթոդների, հնարների կիրառման հարցը: 
4Էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման վիճակը: 
5Մեթոդական զեկուցում- Թեմա -<<Ինֆորմատիկայի հետ միջարկառարկայական կապերը մաթեմատիկայի դասընթացում>> 
/զեկուցող ուս./Ա.Զաքարյան/: 

6Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում,հաստատում: 
Ֆիզիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն ,աշխարհագրություն, քիմիա ,կենսաբանություն առարկաներից    8-12 –րդ 
դասարաններ:   
 
 

 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 
Նոյեմբերի 22-26-ը 

Օրակարգում՝ 
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում: 
  
 3 Մեթոդական զեկուցում  <<Սովորողների մտածողության զարգացումը <<տեխնոլոգիա >>        առարկայի դասերին >>զեկուցող 
/ուս.Ն.Մխիթարյան/: 

4Բաց դաս <<կենսաբանություն>> առարկայից թեմա-<<Բջիջ>>9-րդ դասարան:/Ուս.Լ.Գևորգյան/: 
5Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների անցկացում և արդյունքների քննարկում: 
 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Դեկտեմբեր  24-28-ը 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Հաստատել  մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 



 3Մեթոդմիավորման ուսուցիչներ…Ա.Զաքարյանի <<հանուն կայուն և կանաչ զարգացման.>> կազմակերպած մասնագիտական և              
մանկավարժական-մեթոդական սեմինարի անցկացում: 
4Առաջին կիսամյակի արդյունքների քննարկում: 
5Մեթոդական զեկուցում << Նախագծային մեթոդի իրականացումը դասերին>>/ուս.Ա,Առաքելյան/: 
6Բաց դաս <<ինֆորմատիկա>> առարկայից 9–րդ դասարան թեմա- <<Ալգորիթմներ>>ուս.Ա.Զաքարյան: 
7Հարմարվողականության ստուգում <<մաթեմատիկա>> առարկայից 5 –րդ դասարան: : 
8Առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի նախապատրաստում: 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5  
Հունվարի  23-27-ը 

Օրակարգում՝ 
   
1Հաղորդում նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման ընթացքի մասին (մեթոդմիավորման նախագահիզ 
եկուցում) 
2Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3Թեմատիկ պլաններում փոփոխությունների քննարկում: 
4Հունվար ամսվա աշխատանքների արդյունքների քննարկում: 
5Էլեկտրոնային մատյանը վարելու հարցի քննարկում։ 
6Մեթոդական զեկուցում -<<Կնսաբանության արդյունավետ դասավանդման առկա խդիրները>>/ուս.Լ.Գևորգյան/: 
7Լ.Գևորգյանյանի <<.վերապատրաստման արդյունավետությունը կենսաբանություն առարկայի դասավանդման գործում>> 
կազմակերպած մասնագիտական և              մանկավարժական-մեթոդական սեմինարի անցկացում: 

  
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 6 
Փետրվարի  24-28-ը 

Օրակարգում՝ 
   



1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցումը:  
2Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 

 
3Մարտ ամսին առարկայից դասարանական միջոցառման կազմակերպման հարցը: 
4Մարտ ամսին ուսուցիչների (այդթվումսկսնակ) հետ մասնագիտական զարգացման սեմինարի իրականացնելուհարցը: 
5Մեթոդական զեկուցում-<<Սովորողների մաթեմատիկական հետաքրքրությունների և տրամաբանական մտածողության զարգացումը 
հտաքրքրաշարժ առաջադրանքնրի միջոցով>>ուս.Լ.Սարգսյան: 
6Բաց դաս <<հանրահաշիվ>> առարկայից  8 –րդ դասարան թեմա-<<Միջակայքերի պատկերումը թվային ուղղի վրա>>:ուս.Լ.Սարգսյան: 

  
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 7 

Մարտի   22-25-ը 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցումը: ( 
2Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
3Միջոցառում և սեմինար կազմակերպած ուսուցիչներին պատվոգրերի արժանացնելու, խրախուսելու հարցը: 
4Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպման հարցը: 
5Մեթոդական զեկուցում<<ՀՀ քաղաքային բնակավայրրի ձևավորման և զարգացման էվոլուցիան>>ուս.Հ.Հարությունյան: 
6Բաց դաս <<ֆիզիկա>> առարկայից թեման-<<Մթնոլորտային ճնշման կախումը բարձրությունից>>ուս.Ա.Առաքելյան: 
7Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում,հաստատում: 
8 Բաց դաս <<աշխարհագրություն >>առարկայից 9 –րդ դասարան թեմա-   <<Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումը 
ագրոարդյունաբերական համալիր>> /ուս.Հ.Հարությունյան/: 

                                                     
                                   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 8 
                                                           Ապրիլ  25-29 
                                                          Օրակարգում՝ 
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցումը: (2Հաստատել 
մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
2<<Կենսաբանություն>>  ուսումնական առարկայի ուսուցման որակի   ուսումնասիրության և սովորողների կողմից անհատական 
աշխատանքների   ՆԴՎ 
կատարման վերահսկողություն /ուս.Լ.Գևորգյան/ 
3Ինտեգրված դաս <<ինֆորմատիկա>> <<մաթեմատիկա>> առարկայից <<Հարաբերություններ Համեմատություններ>> թեմայով 6–րդ 
դասարան:/Ուս Ա.Զաքարյան Լ.Սարգսյան/: 
4Առարկայական միջոցառում <<պատանի բնագետ >> 5  -6 -րդ դասարան /ուս.Ա.Առաքելյան/:  
5Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների անցկացում և քննարկում : 



 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 

ՄԱՅԻՍԻ   23-27 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմ իավորման նիստի օրակարգիհաստատում: 
3Թեմատիկգրավորաշխատանքների անցկացում, քննարկում ևարդյունքների վերլուծություն: 
4120200  ժամբացակայությունունեցող  սովորողներիհամար  քննություններինախապատրաստականաշխատանքներիկազմակերպո
ւմ 
5Առարկայական միջոցառում<<տեխնոլոգիա >>առարկայից <<Դե ձեզ տեսնենք աղջիկներ>> 
6Առարկայական միջոցառում -<<Կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը Արփի լճի արգելոցում>>VII-XII դասարան: 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 
ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՄՍԱԹԻՎԸ  

1ՈՒսումնական տարվա մ/մ  որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Էլեկտրոնային մատյանը վարելու որակը։ 
3Հաստատության սովորողների  համար կազմակերպված   ավարտական, կենտրոնացված ավարտական  և  պետական ավարտական 
քննությունների արդյունքների վերլուծություն  և ամփոփում: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ   ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ 
1. IV դասարան-<<Մայրենի>>:  

 
 
 
 
 

1-ին կիսամյակ  
2-րդ կիսամյակ 

 
 

12-րդ դաս 
(I կիսամյակ) 

Տարր.մեթոդմիավորում 

2. IV դասարան<<Մաթեմատիկա>>: Տարր.մեթոդմիավորում 

3. VIII – XII դասարաններ-<<Հայոց լեզու>>: Պ/բ մեթոդմիավորում 

4. VIII – XIIդասարաններ-<< Հանրահաշիվ >>: §Երկրաչափություն¦ Բ/մ մեթոդմիավորում 

5. VIII – IX դասարաններ-<< Գրականություն >> X-XII դասարաններ §Հայ Գրականություն¦ Պ/բ մեթոդմիավորում 

6. VIII – XII դասարաններ-<<Ֆիզիկա>>: Բ/մ մեթոդմիավորում 

7. VIII – XII դասարաններ-<<Կենսաբանություն>>: Բ/մ մեթոդմիավորում 

8. VIII – XII դասարաններ-<<Քիմիա>>: Բ/մ մեթոդմիավորում 

9. VIII , X-XII-§Աշխարհագրություն¦, IX-§Հայ աշխարհագրություն¦ Բ/մ մեթոդմիավորում 

10. VIII – XII դասարաններ-<< Հայոց պատմություն >>: Պ/բ մեթոդմիավորում 

11. VIII – XIIդասարաններ-<< Ռուսաց լեզու >>: Պ/բ մեթոդմիավորում 

12. VIII – XII դասարաններ-<<Անգլերեն>>: Պ/բ մեթոդմիավորում 

13 V դասարանում ուստարվա աշակերտների հարմարվածության ստուգում 
 <<Մայրենի>> և<<Մաթեմատիկա>>առարկաներից : 

Պ/բ մեթոդմիավորում և Բ/մ 
մեթոդմիավորում 



Դաստիարակչական աշխատանքներ 

Աշխատանքի բովանդակությունը դասարաններ Կատարման ժամկետ 
Զրույցների,ուսումնասիրությունների,կլոր սեղանների,շարադրությունների 
կազմակերպում  և անցկացում կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող երեխաների հանդեպ դրական վերաբերմունք ձևավորելու 
նպատակով: 

I-XII ուստարում 

<<Մեր մեծերը >> միջոցառումների շարք՝ըստ հաստատված 
ժամանակացույցի  

I-VII ուստարում 

Տիկնիկային ներկայացումների ,բեմականացումների,կինո 
դիտումներ,համերգային ունկնդրումներ: 

I-VII ուստարում 

Սովորողների հոգևոր  դաստիարակության նպատակով կազմակերպել 
հոգևոր եր-գերի ուսուցում,ընթերցումներ աստվածաշնչից,այցելություններ 
հայկական եկեղե-ցիներ,վանքեր,պատմամշակութային կոթողներ, 
հանդիպումներ հոգևորականների հետ,աստվածաշնչյան թեմաներով 
բեմականացումներ, պատարագների ունկըն-դրումներ: 

I-XII ուստարում 

Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության նպատակով 
կազմա-կերպել կինոդիտումներ,ռազմական,հրաձգության, մրցույթներ, 
հանդիպումներ շեֆ զորամասի սպայական և զինվորական 
կազմի,արցախյան ազատամարտի մասնա-կիցների,ազգային բանակում 
ծառայողների, զինկոմիսարիատի աշխատակիցներ  հետ : 

I-XII ուստարում 

Հարցախույզ ուսուցիչների և աշակերտների շրջանում ԱՌՆ-ի(աղետների 
ռիսկերի նվազեցում) վերաբերյալ: 

I-XII ուստարում 

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին,,ՀՀ օրենքի դրույթների 
մասսայակա-նացում: 

- ուստարում 

Սովորողների բարոյական դաստիարակության նպատակով կազմակերպել 
զրույց-ներ,բանավեճեր,կլոր սեղաններ,կինոդիտումներ: 

I-XII ուստարում 

Ասուլիս-<<Դասը վարում է ոստիկանը>>: I-XII ուստարում 
Սովորողների էկոլոգիական   դաստիարակության նպատակով 
կազմակերպել 
<<Ծաղկի տոն>>,միջոցառում,զրույցներ,գիտական ընթերցումներ, 
կինոդիտումներ,էքսկուրսիաներ,գրքույկների պատրաստում, 
հանդիպումներ բնա-պահպան կազմակերպությունների աշխատակիցների 

I-XII ուստարում 



հետ: 
Քննարկումների,զրույցների,կինոդիտումների,պատմվածքների մրցույթների  կազ-
մակերպում թրաֆիքինգի/մարդկանց առևանգման/ վերաբերյալ:    

I-XII ուստարում 

Բանավեճերի,կլոր սեղանների,ասուլիսների կազմակերպում գենդերային թեմանե-
րով /սեռերի իրավահավասարություն/: 

VII-XII ուստարում 

<<Պատերազմ և խաղաղություն>> 44- օրյա պատրեազմին նահատակված 
տղաների հիշատակին: 

I-XII Սեպտեմբերի 27 

Կինոդիտում, մոմավառություն նվիրված եղեռնի զոհերի հիշատակին. I-XII ուստարում 
Համայնքային միջոցառում-,,Ամանոր-2023: I-XII ուստարում 
Սովորողների գեղագիտական   դաստիարակության նպատակով կազմակերպել  
զրույցներ,նկարչական,կիրառական արվեստի նմուշների, 
ասեղնագործությունների, ձեռագործների,գոբելենային աշխատանքների 
ցուցահանդեսներ, այցելություններ 
թանգարաններ,պատկերասրահներ,հանդիպումներ արվեստ աշխատողների հետ 

I-XII ուստարում 

Առողջ ապրելակերպ  շարքից-,,Սպորտլանդիա-2022-2023 ,,:                  I-IV ուստարում 
Արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու նպատակով /երկրաշարժ, 
ջրհեղեղ, հրդեհ և այլն/ տարհանումների,զրույցների,մրցույթների,գործնական և 
տեսական պարապմունքների կազմակերպում,գրքույկների,պատի 
թերթերի,ֆոտովահանակ-ների պատրաստում: 

I-XII ուստարում 

Թենիսի ,վ/բ,բ/բ,շախմատի,վազքի,հեռացատկի,հեծանվվավազքի,բազկի 
ուժի , ֆուտբոլի մրցումներ  

I-XII ուստարում 

<<Հեքիաթին հյուր>> ընթերցումներ:/գրադ.Հ.Առաքելյան/:                  I-IV            Ուստարում 
 
 

   

 
 
 
 
 
 



Դասղեկի բաց պարապմունքներ 
Միջոցառման անվանումը Կատարման ժամկետ Պատասխանատու 
§Քաջ նազարը¦ մուլտֆիլմի դիտում և նկարազարդում ապրիլ Գ. Հարոյան 
§Հայելի¦ մուլտֆիլմի դիտում ապրիլ Կ. Ղազարյան 
§Գիքոր¦ ֆիլմի դիտում, քննարկում   
§Անբան Հուռին¦, §Աշխատանքից վախեցողը չի տեսնի երջանկություն¦-
մուլտֆիլմի դիտում-քննարկում:  

նոյեմբեր Զ. Մարտիրոսյան 

§Բարությունը փրկում է աշխարհը¦  ապրիլ Լ. Պետրոսյան 
§Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ, բարեկամնե՛ր¦ դեկտեմբեր Մխիթարյան Նարինե 
 §Առանց ծխախոտի¦ նոյեմբեր Մարիամ Մկրտչյան 
Այցելություն §կինոտուն¦ Ապրիլ  Տ. Եղիազարյան 
§Առողջ ապրելակերպ¦ նոյեմբեր Աղունիկ Զաքարյան 
§Տյառնընդառաջ¦ տոնի խորհուրդը փետրվար Դ. Համբարյան 
§Տյառնընդառաջ¦ տոնի խորհուրդը փետրվար Դ. Համբարյան 
   

Համադպրոցական միջոցառումներ 
§Հրաժեշտ այբբենարանին¦   մարտ Գ. Հարոյան 
§Փոքրիկ գիտունիկների ակումբ¦ խորագրով մրցույթ-վիկտորինա ապրիլ-համատեղ Կ. Ղազարյան 
§Փոքրիկ գիտունիկների ակումբ¦ խորագրով մրցույթ-վիկտորինա  Ա. Ոսկանյան 
§Հայ կինոյի մեծերը¦ այցելություն Մ. Մկրտչյանի տուն-թանգարաններ Հոկտեմբեր-համատեղ Զ. Մարտիրոսյան 
§Հայ կինոյի մեծերը¦ այցելություն Մ. Մկրտչյանի տուն-թանգարաններ   Լ. Պետրոսյան 
§Ես մի ծիլն եմ քո սրտի¦  ապրիլ Ն. Մխիթարյան 
Էքակուրսիա §Մայր Հայաստան¦ §Մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան¦ 
խորագրով էքսկուրսիոն միջոցառում 

մայիս Մ. Մկրտչյան 

§Մոտեցեք ճիշտ դռներին և բացեք դրանք¦ Շառլ Ազնավուր մարտ Տ. Եղիազարյան 
§Ապահով համացանց¦ փոտրվար Ա. Զաքարյան 
§Դե շտապի՛ր, պարահանդես է. ա՛շուն¦ Հոկտեմբեր-համատեղ  Դ. Համբարյան 
§Դե շտապի՛ր, պարահանդես է. ա՛շուն¦  Դ. Համբարյան 

Ն.Կարախանյան 
§Դե շտապի՛ր, պարահանդես է. ա՛շուն¦ , §Վերջին զանգ¦ մայիս Ն.Կարախանյան 

 
 



 



ՈՒսումնամեթոդական աշխատանքներ 
1 Մանկավարժական աշխատողների ծանոթացնել ,Դպրոցի կանոնադրությանը,-

,,Հանրակրթության մասին,,-,,Կրթության մասին,,-,,Լեզվի մասին,,--,,Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների մասին ,, ՀՀ օրենքներին-
,,Ներքին կարգապահական կանոններին, ծնողական,աշակերտական, 
մանկավարժական խորհուրդների, առարկայական , տարրական մեթոդխորհուրդների 
կանոնադրությունների, ներքին իրավական ակտերին:   

ուստարում Տնօրինություն 

2 Պետական և առարկայական չափորոշիչների մասսայականացում: սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր տնօրենի Ու/գ  տեղակալ 

3 Ծանոթացում ուսուցիչների ատեստավորման կարգին: ուստարում Տնօրինություն 
4 Կազմակերպել սեմինարներ,քննարկումներ,բանավեճեր,բաց  դասեր,դրվածքների 

ուսումնասիրություններ,առաջավոր փորձի փոխանակումներ, բաց պարապմունքներ, 
էքսկուրսիոն-ճանաչողական նշանակության դասեր: 

ուստարում տնօրենի Ու/գ  տեղակալ , 
մեթոդմիավորումներ 

5 Էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպում համակարգչային կաբինետում ՝ ըստ 
ուսումնական պլանում ՀՀԿԳ նախարարության կողմից նշված առարկաներից և 
համապատասխան նյութերից: 
 

2-րդ կիսամյակ 
Տնօրինություն, 

դասավանդող ուսուցիչներ 

6 ,,Սովորողների ավարտման,փոխադրման և 120 ժամ…,,Կարգի մասսայականացում, 
մեկնաբանում: 
 

ուստարում Տնօրինություն, 
դասղեկներ 

7 Դպրոցի կանոնադրության մասսայականացում,մեկնաբանում: 
 

ուստարում Տնօրինություն 

8 Ներքին կարգապահական կանոնների մասսայականացում, 
մեկնաբանում: 
 

ուստարում տնօրենի ՄԿԱ գծով 
տեղակալ,                  

դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

 

9 Սովորողների անվտանգության կանոնների մասսայականացում, մեկնաբանում: ուստարում տնօրենի ՄԿԱ գծով 
տեղակալ,                  

դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

10 Ծնողական խորհրդի կանոնադրության մասսայականացում, մեկնաբանում: ուստարում Տնօրինություն 
11 Աշակերտական խորհրդի կանոնադրության մասսայականացում, մեկնաբանում: ուստարում տնօրենի ՄԿԱ գծով 

տեղակալ,                  
դ/գ կազմակերպիչ, 

12 Ներքին  գնահատման կարգի մասսայականացում, մեկնաբանում: ուստարում Տնօրինություն 
13 ՈՒսուցչի տարակարգի ներկայացման կարգի մասսայականացում, մեկնաբանում: ուստարում տնօրենի Ու/գ տեղակալ 
14 Առարկայական օլիմպիադաների կարգի մասսայականացում : ուստարում տնօրենի Ու/գ  տեղակալ  
15 ՈՒսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգի մասսայականացում: ուստարում Տնօրինություն 

 



 

 

N Աշխատանքի բովանդակությունը ժամկետ Պատասխանատու 

1 Ուսուցիչների մեթոդական կարիքների վերհանում: ուստարում 
տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ 
մ/մ նախագահներ  

2 Էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպում համակարգչային կաբինետում ՝ ըստ ուսումնական պլանում 
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից նշված առարկաներից և համապատասխան նյութերից: ուստարում 

տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ 
մ/մ նախագահներ 

3 Առարկայական միջոցառումները լուսդաբանող, պաստառների պատրաստում: 
 ուստարում 

տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ 
մ/մ նախագահներ 
ուսուցիչներ 

4 Թեմատիկ գրավորների առաջադրանքների բարդության և ծավալի նկատմամբ հսկողության 
սահմանում: ուստարում 

տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ 
մ/մ նախագահներ մ/մ 
նախագահներ  

5 Ներքին գնահատման շրջանակներում կայծակնային դասալսումների, գրավոր աշխատանքների 
անցկացում,քննարկում: ուստարում Տնօրինություն 

6 Ծնողների և աշակերտների շրջանում դասապատրաստմանը վերաբերվող խորհրդատվությունների 
կազմակերպում: ուստարում Տնօրինություն 

7 Ներքին և արտաքին գնահատումների արդյունքների քննարկում մանկավարժական խորհրդի և 
մեթոդխորհուրդների արտահերթ նիստերում: ուստարում Տնօրինություն 

16 Սանիտարական նորմերի պահպանության կարգի մասսայականացում, մեկնա-
բանում: 

ուստարում Տնօրինություն 

17 Դասղեկների կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմմանը ներ-
կայացվող պահանջների մեկնաբանում: 

ուստարում Տնօրինություն 

18 <<Գրավոր աշխատանքների վերլուծությանը ներկայացվող պահանջները և վեր-
լուծման  կարգը>>: 

ուստարում  Տնօրենի Ու/գ տեղակալ 

19 Ներառական կրթության կազմակերպման պահանջների մասսայականացում: 
 

ուստարում Տնօրինություն 

20 ՈՒսուցման ժամանակակից մեթոդների,հնարքների ծանոթացում սկսնակ 
ուսուցիչներին: 

           ուստարում  Տնօրենի Ու/գ  
մեթոդմիավորման 

նախագահ 

                    Դասավանդման որակի բարելավում 



Վերահսկողություն 
1.  IX դասարանում Հանրահաշվից գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում ՆԴՎ սեպտեմբեր տնօրինություն 
2.  X դասարանում Հայոց լեզվից գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում ՆԴՎ սեպտեմբեր տնօրինություն 
3.  II-IV դասարաններում ընթերցանության գնահատման արդյունքերի քննարկում  ՆԴՎ սեպտեմբեր տնօրինություն 
4.  II-IV դասարաններում §Մայրենի¦ և §Մաթեմատիկա¦ ուսումնական առարկաներից գիտելիքների 

ստուգման արդյունքների քննարկում ՆԴՎ  
սեպտեմբեր տնօրինություն 

5.  Սովորողների առաջադիմության նկատմամբ վերահսկողություն (ՆԴՎ) 
Սովորողների մոտ ձևավորված գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշման,    արժեքային 
մոտեցումների ուսումնասիրություն և դիտարկում 

սեպտեմբեր տնօրինություն 

6.  Ուսումնական աշխատանքների  ընթացքի նկատմամբ հսկողություն (Ներդպրոցական 
վերահսկողություն) «Հանրահաշիվ» ուսումնական առարկայի  ուսուցման որակի 
ուսումնասիրութուն և սովորողների կողմից անհատական աշխատանքների կատարման 
վերահսկողություն 

հոկտեմբեր 

տնօրինություն 

7.   Սովորողների առաջադիմության նկատմամբ վերահսկողություն (ՆԴՎ) Սովորողների մոտ 
ձևավորված գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշման,    արժեքային մոտեցումների 
ուսումնասիրություն և դիտարկում 

Նոյեմբեր 
տնօրինություն 

8.  Ուսուցիչների աշխատանքային գործունեության ստուգում՝ թեմատիկ գրավոր աշխատանքներին 
համապատասխան (ՆԴՎ) Ուսումնական առարկաներից  թեմատիկ գրավոր աշխատանքների 
բովանդակության ստուգում 

Նոյեմբեր 
տնօրինություն 

9.  Ուսումնական աշխատանքների  ընթացքի նկատմամբ հսկողություն (Ներդպրոցական 
վերահսկողություն) «Անգլերեն» ուսումնական առարկայի  ուսուցման որակի ուսումնասիրութուն 
և սովորողների կողմից անհատական աշխատանքների կատարման վերահսկողություն 

Նոյեմբեր Տնօրինություն 
 
 

10.  Առարկայական մեթոդական միավորումների աշխատանքների վերահսկողություն 
(վերլուծություն) Մեթոդական միավորումների  աշխատանքների հսկողություն,  ըստ մեթոդական 
միավորումների կիսամյակային և  
տարեկան  աշխատանքային պլանների 

դեկտեմբեր 

տնօրինություն 

11.  Հաստատության 12-րդ դասարանում ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպում և   առարկայական խմբերի ձևավորում12-րդ դասարանում սովորողների 
ընտրությամբ ձևավորվում են առարկայական խմբեր՝ առաջնորդվելով 
հաստատության օրինակելի ուսումնական պլանի պարզաբանումներով 

հունվար 

տնօրինություն 

12.  Ուսումնական աշխատանքների  ընթացքի նկատմամբ հսկողություն (Ներդպրոցական 
վերահսկողություն) «Ռուսաց լեզու» ուսումնական առարկայի  ուսուցման որակի 
ուսումնասիրութուն, 
Սովորողների կողմից անհատական աշխատանքների կատարման վերահսկողություն 

մարտ 

տնօրինություն 

13.  Ուսումնական աշխատանքների  ընթացքի նկատմամբ հսկողություն (Ներդպրոցական 
վերահսկողություն) «Կենսաբանություն» ուսումնական առարկայի  ուսուցման որակի 
ուսումնասիրութուն, 
Սովորողների կողմից անհատական աշխատանքների կատարման վերահսկողություն 

ապրիլ 

տնօրինություն 



 

Ստուգումներ,ուսումնասիրություններ տնօրինության կողմից 

N Անվանումը Կատարման 
 ժամկետ 

Պատասխանատու 

1. Թեմատիկ  գրավորների, գործնական աշխատանքների քանակի պահպանում, 
արդյունքները ըստ ուսուցիչների, գնահատման համապատասխանությունն ըստ 
գնահատման և առարկայական չափորոշիչների 

կիսամյակը մեկ տնօրենի Ու/գ տեղակալ,մ/մ 
նախագահ 

2. Թեմատիկ գրավորների արդյունքներն, միջին գնահատականները ըստ առարկաների և  
ուսուցիչների: 

կիսամյակը մեկ տնօրենի Ու/գ տեղակալ,մ/մ 
նախագահ 

3. Գրավորների տարեկան միջին գնահատականն ըստ առարկաների և ուսուցիչների: տարեվերջ տնօրենի Ու/գ տեղակալ, 

4. Բանավոր հարցման քանակի պահպանումն ըստ ուսուցիչների և առարկաների: կիսամյակը մեկ տնօրենի Ու/գ տեղակալ,մ/մ 
նախագահ 

5. Թեմատիկ պլանների համապատասխանությունը ուսումնական ծրագրերին:  կիսամյակը մեկ տնօրենի Ու/գ տեղակալ,մ/մ 
նախագահ 

6. Գործավարության ստուգում ըստ մանկավարժական աշխատողների: կիսամյակը մեկ  Տնօրենի տեղակալներ,դ/գ 
կազմակերպիչ, 
մ/մ նախագահ 

7. ,,emis.am ,,-ում գրանցումների արդյունքներն ըստ ուսուցիչների: կիսամյակը մեկ տնօրենի Ու/գ տեղակալ, 

8. Կիսամյակային  առաջադիմության ամփոփում ըստ դասարանների: կիսամյակը մեկ Դասղեկներ,    մ/մ նախագահ 

9. Տարեկան առաջադիմության ամփոփում ըստ դասարանների : հունիս տնօրենի Ու/գ 

14.  2022-2023 ուսումնական տարվա ընթացքում 2-12-րդ դասարաններում  120 -200 ժամ բացակա 
ունեցող սովորողների  քննական արդյունքների ամփոփում մանկավարժական խորհրդի նիս 
Հաշվետվության ներկայացում  120 -200 ժամ բացակա ունեցող սովորողների քննական 
արդյունքների վերաբերյալ տում  

մայիս 

տնօրինություն 

15.  Տնային ծանրաբեռնվածության ստուգում ընտրովի առարկաներից: Ըստ գրաֆիկի տնօրեն 
16.  V դասարանի աշակերտների հարմարվածության ուսումնասիրում մայրենիից, մաթեմատիկայից :    

Գնահատականների համադրում և վերլուծություն /: 
Ըստ գրաֆիկի 

տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ 

17.  Առակայական օլիմպիադայի տարածաշրջանային և դպրոցական փուլերի  արդյունքների 
վերլուծություն: 

Ըստ գրաֆիկի Տնօրենի Ու/գ 
տեղակալ, 
Մ/մ բնախագահ, 

18.  Գործնական աշխատանքների կազմակերպման ուսումնասիրում բոլոր առարկաներից՝ըստ 
ժամանակացույցի: 

Ըստ գրաֆիկի տնօրենի 
Ու/գտեղակալ, 
Մ/մՆախագահ,. 

19.  Դասղեկների, զինղեկի դաստիարակչական աշխատանքների պլանով նախատեսված 
միջոցառումների պարտադիր կատարման ստուգում: 

Ըստ գրաֆիկի ՄԿԱ գծով տնօրենի 
տեղակալ,դ/գկազմակ. 



տեղակալ,,դասղեկներ,                  
մ/մ նախագահ 

10. Կիսամյակային  հաճախումների ամփոփում ըստ դասարանների: կիսամյակը մեկ Դասղեկներ                   

11. Դասագրքերով ապահովվածության, պահպանության վիճակն ըստ առարկաների և 
դասարանների: 

կիսամյակը մեկ Գրադարանավար 

12. Առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում ըստ առարկաների , 
ուսուցիչների, աշակերտների: 

2-րդ կիսամյակ տնօրենի Ու/գ տեղակալ,մ/մ 
նախագահներ 

13. Դասարանական անկյունների վիճակի ստուգում: 
 /Օրենսդրական ներքին և արտաքին իրավական ակտերի հրապարակայնության 
ապահովում/: 
 

կիսամյակը մեկ Դ/գ կազմակերպիչ, 
 
 
 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1 Տնօրենի ներքին գնահատման հաշվետվություն: Օգոստոս- 
սեպտեմբեր 

Տնօրեն 

2 ՈՒստարվա ուսումնական  աշխատանքների արդյունքներ: Կիսամյակը 
 մեկ 

Ուսումնական գծով 
տնօրենի տեղակալ 

3 ՈՒստարվա դաստիարակչական աշխատանքների արդյունքներ: Կիսամյակը 
 մեկ 

ՄԿԱ գծով տնօրենի 
տեղակալ 

4 Դ/գ կազմակերպչի    աշխատանքի արդյունքներ հունիս Դ/գ կազմակերպիչ 
5 Զինղեկի տարեկան հաշվետվություն: հունիս Զինղեկ 
6 Մեթոդմիավորումների նախագահների տարեկան հաշվետվություն: հունիս մ/մ նախագահներ 
7 ՈՒսուցիչների տարեկան հաշվետվություն: հունիս ՈՒսուցիչներ 
8 Դասղեկների տարեկան ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

հաշվետվություն: 
հունիս Դասղեկներ 

9 Գրադարանավարի տարեկան հաշվետվություն: հունիս Գրադարանավար 

10 Ուսուցչի օգնականի տարեկան հաշվետվություն հունիս Ուսուցչի օգնական 

1. , Մրցույթներ, 
Կենգուրու,, մաթեմատիկական մրցույթ: 

Ըստ ժամանակացույցի Դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

2. §Մեղվիկ¦մայրենիի մրցույթ: Ըստ ժամանակացույցի Դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 



 

 

3. Առարկայական օլիմպիադաներ պատմաբանասիրական, 
բնագիտամաթեմատիկական առար-կաներից: 

ըստ ժամա-նակացույցի 
 

Տնօրենի տեղակալներ,             
Դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկ,ուսուցիչ 

4. Ասմունքի մրցույթ -§Իմ հայրենիքը իմ տունն է ¦ նվիրված անկախության   տոնին: մայիս Տնօրենի տեղակալներ,             
Դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկ,ուսուցիչներ 

5. Նկարչական մրցույթ- նիրված I Հանրապետությանը 
 §Իմ երազանքը՝ խաղաղությունն է¦ 

մայիս Տնօրենի տեղակալներ,             
Դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

6. Հոգևոր, բնապահպանական, հայրենասիրական, բարոյախրատական, 
աշխատանքային դաստիարակության նպատակով բեմականացումների,երգերի 
ուսուցման կազմակերպում 

ըստ ժամանակացույցի Տնօրենի տեղակալներ, 
դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկ,ուսուցիչ 

7. Երգի, ասմունքի, ընթերցանության, շարադրությունների  մրցույթների 
կազմակերպում  

ըստ ժամանակացույցի ուսուցիչներ, դ/գ 
կազմակերպիչ 

8. Սպորտային, ռազմամարզական խաղ-մրցույթների կազմակերպում ըստ ժամանակացույցի զինղեկ, ֆիզղեկ, դասղեկներ 
9. Մասնակցություն շախմատի մանկապատանեկան/9-14 տարեկանների/ 

հանրապետական օլիմպիադայի դպրոցական,տարածաշրջանային փուլերին: Ըստ գրաֆիկի 
Տնօրենի տեղակալներ.             
դ/գ կազմակերպիչ, 
ֆիզղեկներ 

10. Տոնահանդես-մրցույթ-,,Տերնտես,,; 
փետրվար 

ՄԿԱ գծ.տն.տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

11. Պատի թերթերի միջդասարանային մրցույթներ: 
 

ուստարում 
Դասղեկներ 

12. Ալբոմների,պաստառների,պատի թերթերի, ֆոտովահանակների, գրքույկների 
պատրաստման մրցույթներ՝ նվիրված աղետների կանխմանը: 

ըստ ժամանակացույցի ՄԿԱ  գծով տնօրենի 
տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ, 
դասղեկ,  ուսուցիչներ 

13 Ալբոմների,պաստառների,պատի թերթերի, ֆոտովահանակների, գրքույկների 
պատրաստման մրցույթներ՝ նվիրված աղետների կանխմանը: 

ուստարում Դասղեկներ, 
Փոխտնօրեններ, 
դ/գ կազմակերպիչ, 

14 Հայաստանի 1-ին Հանրապետությանը նվիրված միջոցառումների շարք: մայիս Տնօրինություն, դասղեկներ 



 

 

 
 

Ակցիաներ    (Արժեքային համակարգ) 
N Աշխատանքի բովանդակություն ժամկետ պատասխանատու 

1. Աղետների վտանգի վերացման միջազգային օր: 16.10.2022  Քաղպաշտպանության  շտաբ 

2. ՀՀ ոստիկանության օր:Հանդիպում ոստիկանների հետ: 16.04.2022 ՄԿԱ  գծով տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

3. Ընտանիքի միջազգային օր: 15.05.2022 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ.  , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

4. Ձիահ-ի զոհերի հիշատակի համաշխարհային օր: 19.05.2022 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

5. Աղքատներին օգնելու միջազգային օր: 19.12.2022 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

6. Ձմեռ Պապիկի  և Ձյունանուշիկի օր: 30.01.2023 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

7. Բարության ինքնաբուխ դրսևորման միջազգային օր: 17.02.2023 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  ուսուցիչներ 

8. 
Հայաստանում գիրք նվիրելու օր: 

 

19.02.2023 
ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. . , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,  
ուսուցիչներ,գրադարանավար 

9. Մայրենի լեզվի միջազգային օր: 21.02.2023 դասղեկներ,  ուսուցիչներ, գրադարանավար 
 

10. Հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի օր:  05.05.2023 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ, դ/գ կազմակերպիչ,դասղեկ,   

11. Ծիծաղի օր /կատակի օր/: 01.04.2023 ՄԿԱ   տնօրենի տեղակալ. , դ/գ 
կազմակերպիչ,դասղեկ,   

12. Մանկական գրքի միջազգային օր: 02.04.2023 տնօրենի տեղակալ, դ/գ կազմակերպիչ,դասղեկ,  
ուսուցիչներ, գրադարանավար 

13. Սպորտի միջազգային օր/նշվում է 2013թ-ից/: 06.04.2023 Դասղեկ, ֆիզղեկ 

14. Թագմանչաց տոն  11.10.2022 Դասղեկ,  ուսուցիչներ, գրադարանավար 
15. Տարհանումների վարժանքների  կազմակերպման օրեր: ուստարում Քաղպաշտպ. շտաբ 



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
1. Պարտուսահասակ երեխաների հաշվառում, ընդգրկում 

ուսուցման մեջ: 
Օգոստոս, 
սեպտեմբեր 

Տնօրինություն,                  
դասղեկներ 

2. Դասաբաշխման հաստատում,հրապարակում: Օգոստոս Տնօրինություն,   
մեթոդխորհուրդներ 

3. Դասարանական և դպրոցի ծնողական խորհուրդների 
ձևավորում: 
 

Սեպտեմբերի  Տնօրինություն,դ/գ 
կազմակերպիչ, 
դասղեկներ 

4. Աշակերտական խորհրդի ընտրական հանձնաժողովի 
ձևավորում: 

Սեպտեմբերի  տնօրենի ՄԿԱ գծով  
տեղակալ, 
աշխորհուրդ 

5. Դասարանական և դպրոցական աշակերտական խորհուրդների 
ձևավորում: 

Սեպտեմբերի  տնօրենի ՄԿԱ գծով  
տեղակալ, 
դ/գ կազմակերպիչ, 
ընտրական հանձն. 

6. Դպրոցի ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկում 
մանկավարժական, ծնողական,աշակերտ.,դպրոցի կառավարման 
խորհուրդներում: 

սեպտեմբեր  Ներքին գնահատման 
հանձնաժողով 

7. ՈՒսուցչի թափուր տեղի մրցույթների անցկացում: ուստարում Տնօրինություն,                  
մրցութային հանձնաժ . 

8. Մանկավարժական խորհրդի աշխատանքային պլանի 
հաստատում: 

Սեպտեմբերի  Տնօրինություն,                  
մանկխորհուրդ 

9. Համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական  
աշխատանքների պլանի  քննարկում,հաստատում: 

Սեպտեմբեր  Տնօրինություն,  
մանկխորհուրդ 

10. ,,Պատանի հրշեջ,,խմբակի կազմի հաստատում: Սեպտեմբեր Տնօրեն  /քաղպ. պետ/, 
Զինղեկ/քաղպ.շտ. 
պետ/ 

11. Դասղեկ-դասվարների հրամանագրում: Սեպտեմբեր Տնօրեն 
12. Մեթոդմիավորումների նախագահների նշանակում: Սեպտեմբեր Տնօրեն 
13. Ոչ ռազմականացված կառույցների կազմակերպում, կազմի 

հաստատում: 
Սեպտեմբերի 1-3 Տնօրեն ,քաղ.պ.շտ. 

պետ/ 



14. Աշակերտական դասարանական և դպրոցական խորհուրդների 
ձևավորում: 

Սեպտեմբերի  տնօրենի ՄԿԱ գծով 
տեղ., դ/գ 
կազմակերպիչ, 
ընտր.հանձ., 
դասղեկներ 

15. Դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություն: Հոկտեմբեր 
 

 ՄԿԱ գծով 
տեղակալ,դ/գկազմակե
րպ.ընտրական 
հանձնաժ. 

16. Դասարանական դասակների,ջոկերի կազմի ներկայացում, 
հաստատում: 

Սեպտեմբեր Տնօրեն,զինղեկ 

17. ՈՒսուցիչների թեմատիկ պլանների կազմում,հաստատում: Սեպտեմբեր Տնօրեն 
 
 

18. Մեթոդմիավորումների աշխատանքային պլանների հաստատում: Սեպտեմբեր Տնօրեն,ու/գ տնօրենի 
տեղակալ, մ/մ 
նախագահներ 

19. Դպրոցի զարգացման ծրագրում փոփոխությունների կատարում: ուստարում Տնօրեն,կառավարման 
խորհուրդ 

20. Դասացուցակի կազմում,հաստատում: սեպտեմբեր Տնօրինություն 

21. Դպրոցի ,,Ներքին կարգապահական կանոնների կազմում, 
հաստատում: 

Սեպտեմբեր Տնօրինություն,մանկխորհ
., կառավարման 
խորհուրդ 

22. Դասղեկների  ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 
պլանների հաստատում: 

Սեպտեմբեր Տնօրեն 

23. Դպրոցի տարհանման պլանի թարմացում, հաստատում: Սեպտեմբեր Տնօրեն,զինղեկ,                      
տնօրենի տեղակալներ 

24. Սոցանապահով ընտանիքների երեխաների ցուցակների 
կազմում, հաստատում: 

Սեպտեմբեր Մանկխորհուրդ,ծնողխոր
հ,աշխորհուրդ 

25. Դպրոցի աշխատանքային ռեժիմի հաստատում: Օգոստոս Մանկխորհուրդ 

26. Առարկայական օլիմպիադաների 1-ին փուլի ժամանակացույցի 
հաստատում: 

Դեկտեմբեր Տնօրինություն 

27. Օլիմպիական հանձնաժողովների կազմում,հաստատում: Դեկտեմբեր Տնօրինություն 

28. Առարկայական օլիմպիադաների 1-ին փուլի  մասնակիցների Դեկտեմբեր Տնօրինություն, 
մեթոդմիավորումներ 



հայտագրում, հաստատում: 
29. Քննական ժամանակացույցի կազմում,հաստատում: Մայիս-հունիս Տնօրինություն, 

մեթոդմիավորումներ 

30. Դպրոցի հերթապահության ժամանակացույցի 
կազմում,հաստատում: 

Սեպտեմբեր Տնօրեն,ՄԿԱ գծով 
փոխտնօրեն 

31. Թեմատիկ գրավորների ժամանակացույցերի հաստատում: Սեպտեմբեր Տնօրեն,ու/գփոխտնօրեն, 
ուսուցիչներ 

32. Համագործակցության ամրապնդում թանգարանների, 
պատկերասրահների, թատրոնների,համերգայինխմբերի, 
ստեղծագործական, սպորտային, մշակութային, հասարակական 
կազմակերպությունների, բուհերի, գիտականհիմնարկների, 
հանրապետության և արտերկրների դպրոցների, ստուդիաների, 
ինտերնետային կայքերի հետ: 

ուստարում Տնօրինություն, 
ծնողական,                 
աշակերտական, 
մանկավարժական 
խորհուրդներ 

33. Փոխտնօրենների,գրադարանավարի,զինղեկի ամսական 
աշխատանքային պլանների հատատում: 

ամիսը մեկ Տնօրեն 

34. Ներքին գնահատման հանձնաժողովի կազմում,հաստատում: Հոկտեմբեր Տնօրեն 

35. Քննական հանձնաժողովների/ստուգողներ,կազմակերպիչներ/ 
կազմում, հաստատում: 

Մայիս 
 

Տնօրինություն 

36. Քննական կոնսուլտացիոն ժամանակացույցի կազմում,հաստատում: Դեկտեմբեր-մայիս Տնօրեն, ու/գ տնօրենի 
տեղակալ 

37. Դպրոցի աշխատողների սանիտարական  գրքույկների վերանայում: սեպտեմբեր-հոկտեմբեր/ ուստարի 
 

Տնօրեն,արհկոմի 
նախագահ 

38. Դպրոցի աշխատողների ամենամյա արձակուրդների ժամանակացույցի 
կազմում, հաստատում: 

Մայիս 
 

Տնօրեն,արհկոմի 
նախագահ 

39. Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումների և 
ատեստավորման ժամանակացույցի կազմում, հաստատում: 

Ուստարվա ընթացքույմ Տնօրեն, տնօրենի 
տեղակալներ ,    
մեթոդմիավորումների  
նախագահներ 

40. Անվճար կրթություն ստանալու մասին դպրոցի և ծնողի միջև կնքվող 
պայմանագրերի կազմում,հաստատում: 

Սեպտեմբեր, ուստարվա ընթացքույմ Տնօրեն,ու/գ տնօրենի 
տեղակալ, դ/գ 
կազմակերպիչ, դասվար 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խորհրդատվություն 
1 ,,Դասի պլանավորում,, մ/մ-ների առաջարկած տարբերակով սեպտեմբեր տնօրենի Ու/գ տեղակալ 
2 ,,Կիսամյակային և տարեկան գնահատման կարգը,,: սեպտեմբեր տնօրենի Ու/գ  տեղակալ 
3 ,,Դասղեկի դաստիարակչական աշխատանքների պլանի  կազմմանը 

ներկայացվող պահանջների մասին,,: 
սեպտեմբեր տնօրենի ՄԿԱ գծով տեղակալ 

4 ,,Աշակերտական խորհրդի  գործառույթները,,: սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր 

տնօրենի ՄԿԱ գծով տեղակալ,                           
դ/գ կազմակերպիչ 

5 Սկսնակների համար-,,էլեկտրոնային մատյանի վարման,լրացման, 
պահպանման  կարգը,,: 

ուստարում տնօրենի Ու/գ  տեղակալ 

6 .,,Առարկայական օլիմպիադաների,,,Կենգուրու,, մաթեմատիկական 
խաղ-մրցույթի, <<Մեղվիկ>>մրցույթի նախապատրաստման և  
անցկացման կարգը,,: 

ուստարում դ/գ կազմակերպիչ 

7 ,,Ծնողների,ծնողական խորհուրդների դերը,,: սեպտեմբեր տնօրենի ՄԿԱ գծով տեղակալ                            
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