
     

   

      /

 

 

                             

ՀՀ  Շ
                

/Քննարկվել է մա

Հաստատում

Տնօրեն՝         
 
Տնօրենի ու/գ
 
 
 
 

                              

Շիրակի  մ
                

անկավարժական

մ  եմ ՝ 

                                 

/գ տեղակալ՝         

                              

մարզի «
                 

տնօր
Աշխ

ն խորհրդի-   25.0

                      /Հ. Մս

                /Օ. Սուլ

                    

Մայիսյա
 2022-20

րենի ուսո
խատանք

Պ

08.2022թ-ի նիստո

Մսրյան / 

ւլթանյան/ 

անի  միջն
23 ուստա
ումնակա
քային  տ

Պ Լ Ա Ն 

ում,արձանագրու

 

նակարգ
արվա 
ան  գծով 
տարեկան

ություն թիվ    1/: 

գ  դպրոց»

տեղակա
ն 

»  ՊՈԱԿ

ալի 

Կ-ի 



 

Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü Ð²ðòºð 

Կատարման 

ժամկետ 
պատասխանատու 

1. Կազմել և տնօրենի հաստատմանը ներկայացնել տարեկան աշխատանքային 
ծրագիրն ու աշխատանքային պլանը: 

օգոստոս Օ. Սուլթանյան  

2. Առարկայական մասնախմբերի ղեկավարների հետ թարմացնել ՀՀ  ԿԳՄՍՆ 
կողմից երաշխավորված տարեկան աշխատանքային պլանների ձևերը և 
ներկայացնել տնօրենի հաստատմանը: 

օգոստոս Օ. Սուլթանյան հանձնախմբերի 
ղեկավարներ 

3. ՈՒսուցիչների հետ ստեղծել, թարմացնել ուսուցչական անհատական 
թղթապանակներ/պորտֆելյոներ/: 

օգոստոս տնօրենի ուս. ·Íáí տեղակալ, 
ուսուցիչներ 

4. Øßï³å»ë Ñ»ï¨»É Emis.am-ի աշխատանքներին, SMIS ծրագրի 
թարմացումներին : 

ï³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ տնօրենի ուս. ·Íáí տեղակալ, 
համակարգչային օպերատոր 

5. Համագործակցային կապերի ստեղծում. Թանգարաններ, պատկերասրահներ, 
թատրոններ, բուհեր, ՄՄ ուսումնական հաստատություներ, գիտական 
հիմնարկներ, ՀԿ –ներ, հաղորդաշարեր: 

ï³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ Տնօրինություն,կազմակերիչ,աշ. 
ËáñÑáõñ¹ ծնողկոմիտե 

6. Մեթոդմիավորումների աշխատանքային պլանների հաստատում: օգոստոս -սեպտեմբեր  Տնօրենի,ու/գ տնօրենի տեղակալ, մ/մ 
նախագահներ 

7. Առարկայական օլիմպիադաների  ժամանակացույցի հաստատում, 
օլիմպիական հանձնաժողովների կազմում- հաստատում, մասնակիցների 
հայտագրում-հաստատում: 

ուստարում Տնօրինություն 

8. Քննական ժամանակացույցի կազմում, հաստատում: Ուստարվա վերջին Տնօրինություն, մ/մ 

9. Նոր գործածության մեջ դրվող արձանագրությունների, դասալսումների 
մատյանների, դասամատյանների հաստատում, հրամանագրում: 

ուստարում Տնօրինություն 

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

սեպտեմբեր Տնօրենի,ու/գ տնօրենի տեղակալ 
,դասվար 

11. Քննական կոնսուլտացիոն ժամանակացույցի կազմում,հաստատում: դեկտեմբեր-մայիս Տնօրենի,ու/գ տնօրենի տեղակալ 



12. Թեմատիկ  գրավորների ժամանակացույցերի հաստատում: Սեպտեմբեր  Տնօրենի,ու/գ տեղակալ,ուսուցիչներ 

13. Պատրաստել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնող, 
մշտադիտարկումների իրականացումը հեշտացնող ձևաթղթեր:  

ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ 

14. ԱշակերտÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»É Ù³ñ½³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ 
/Մրցույթներ,վիկտորինաներ,օլիմպիադաներ/: 

ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

 

տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
դասղեկներ, ուսուցիչներ 

15. Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում: տարեկան տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
ուսուցիչներ 

16. Անհատական դասացուցակի կազմում12-րդ դասարանի աշակերտների համար: հունվար Օ. Սուլթանյան 

17. Լավագույն բաց դասերի, առարկայական միջոցառումների  տարածման 
նպատակով պատրաստել պատի թերթեր,ֆոտովահանակներ,մուտք 
համացանց: 

ուստարում տնօրենի Ու/գ տեղակալ, մ/մ 
նախագահներ 

18. Կարևորել պետական չափորոշիչների պահանջների համաձայն ծրագրային և 
ժամային կատարողականությունը, տնային ծանրաբեռնվածության ,թեմատիկ, 

ԶԻՆՎՈՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔ 

Հա՜յր մեր, հա՜ս օգնության մեր զինվորին, խիզախ սիրտ տու՜ր նրան, 
մարտական ոգով տոգորի՜ր, ապրեցրու՜, ամրացրու՜, զորացրու՜, 
պահի՜ր, պահպանի՜ր, փրկի՜ր, արժանավորի՜ր գոհությամբ 
փառավորել Քեզ` Հորդ, Որդուդ և Սուրբ Հոգուդ այժմ և միշտ և 
հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն: 

 գրավորների, բանավոր հարցումների քանակի պահպանումը: 

ուստարում Ու/գ տնօրենի տեղակալ, մ/մ 
նախագահներ, ուսուցիչներ 

19. ՈՒսուցիչների վերապատրաստումների և ատեստացիաների կազմակերպում: Տարվա ընթացքում տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկ.հանձն. ուսուցիչներ 

20. Առարկայական հանձնախմբերի  համար 
խորհրդատվությունների/սեմինարների/ կազմակերպում:  

Ա. 2021-2022 ուստարվա գնահատման համակարգը: 

Տարվա ընթ. 

Նոյեմբեր 

մայիս 

Տնօրինություն 

Օ. Սուլթանյան 



Բ. Վերաքննությունների ընդունման կարգը: 

21. Մեթոդական զեկուցումներ: Տարվա ընթացքում  

 

տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 
ուսուցիչներ 

22. Մեթոդական զեկուցումներով հանդես գալ §Կրթություն¦շաբաթաթերթում, 
մանկավարժական ամսագրերում: 

Տարվա ընթացքում Առարկայական հանձնախմբեր 

23. 12-րդ դասարանում սովորողների ընտրությամբ ձևավորվում են 
առարկայական խմբեր՝ առաջնորդվելով հաստատության օրինակելի 
ուսումնական պլանի պարզաբանումներով 

Հունվար Տնօրեն, տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 

24. Հաշվետվության ներկայացում  120 -200 ժամ բացակա ունեցող 
սովորողների քննական արդյունքների վերաբերյալ 

Մայիս Տնօրեն, տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 

25. Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում և քննարկումներ:  ուստարի տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 
ուսուցիչներ 

26. Բաց դասերի կազմակերպում և ժամանակացույցների ստեղծում: 

 

ուստարի տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 
ուսուցիչներ 

27. Î³½Ù³Ï»ñå»É ուսումնական ¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ: ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 
ուսուցիչներ 

28. Տնօրինության կողմից տրվող ստուգիչ գրավորների միջոցով ներդպրոցական 
վերահսկողության իրականացում: Կազմել համադպրոցական գրավորների 
նյութեր, ստեղծել հանձնաժողովներ, կազմել ժամանակացույց: 

ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Տնօրինություն, տնօրենի Ուս.գծով 
տեղակալ, առարկայական 
հանձնախումբ, ուսուցիչներ 

29. Թեմատիկ, ամփոփիչ գնահատականների վերլուծություն: Միջին 
գնահատականների որոշում: Որակական ցուցանիշների հստակեցում, 
գնահատականների դինամիկայի մշտադիտարկում, թերացումների 
բացահայտում: 

Տարվա ընթացքում տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 
ուսուցիչներ 

30. Օրվա պլանների ստուգում: մշտական Օ. Սուլթանյան 

31. Մշտադիտարկման միջոցով հսկողություն իրականացնել 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների 

ուստարի տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 



առաջադիմության և վարքի նկատմամբ: ուսուցիչներ, դասղեկներ 

32. Ապահովել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի և 
տարածքային կառավարման մարմնի ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող 
հանձնարականների կատարումը: 

մշտապես Տնօրինություն, առարկայական 
հանձնախումբ, ուսուցիչներ 

33. Կազմել ուսումնական պարապմունքների դասացուցակը և 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վիճակի մասին ներկայացնել 
հաշվետվություններ: 

Յուրաքանչյուր 
կիսամյակ 

տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ, 
առարկայական հանձնախումբ, 

ուսուցիչներ 

34. Իրականացնել սովորողների ուսումնական պարապմունքների հսկողություն: մշտապես տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ,  

35. Մշտապես հետևել ՀՀ ԿԳՄՍ, ԳԹԿ, ԿՏԱԿ, Պաշարների շտեմարան, կայքերի 
թարմացումներին և մեթոդական ցուցումներին: Մանկավարժներին իրազեկել 
նորություններին: 

մշտապես տնօրենի Ուս.գծով տեղակալ 

Մեթոդմիավորումներում  քննարկվող հարցեր 
1. Մեթոդմիավորումների աշխատանքների տարեկան պլանների քննարկում և հաստատում: օգոստոս 
2. Մեթոդմիավորումների  անդամների թեմատիկ պլանների հաստատում:   օգոստոս 
3. Նոր դասագրքերի, ծրագրերի փոփոխությունների մասին քննարկումներ: օգոստոս 
4. Ուսպլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակների բաշխման մասին քննարկումներ և առաջարկություններ: օգոստոս 

1-ին կիսամյակի դասաբաշխման  կազմում: օգոստոս 

6.  Տնօրինության   կողմից տրվող համադպրոցական գրավոր առաջադրանքների հաստատում, գրավոր 
աշխատանքների անցկացում,ամփոփում 

I ,  II կիսամյակ 

7. Կիսամյակային ամփոփիչ առաջադրանքների քննարկում և հաստատում: նոյեմբեր,ապրիլ 
8. V դասարանում գնահատականների համապատասխանության,հարմարվողականության ստուգում  

<<Մաթեմատիկա>>,<<Մայրենի>> առարկայից: 
դեկտեմբեր 

9. Առարկայական օլիմպիադայի նախապատրաստում,անցկացում: ուստարում 
10. Քննական հրահանգի մասսայականացում: Դեկտեմբեր, մայիս 
11. Մեթոդմիավորումների  2021-2022 ուս. տարվա աշխատանքների արդյունքների ամփոփում, հաշվետվություն մայիս-հունիս 
12. Առարկայական օլիմպիադայի  երկրորդ փուլին  աշակերտներին երաշխավորելու մասին: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր  
14. Էլեկտրոնային մատյանի գրանցումների և թեմատիկ պլանի համապատասխանության  ստուգում ուստարում 
15. Փոխադարձ  դասալսումների  անցկացում և քննարկում: ուստարում 



 

 

Մեթոդական զեկուցումներ 

N Զեկուցման թեմա Կատարող մեթոդմիավորում ժամկետ 
1. Գործնական աշխատանքները տարրական 

դասարաններում 
Զ.Մարտիրոսյան տարրական Հոկտեմբեր 

2. Տրամաբանական խնդիրները,որպես կրտսեր դպրոցականի 
զարգացման միջոց 

Կ.Ղազարյան տարրական Նոյեմբեր 

3. Դիտակտիկ պարագաների կիրառման 
նպատակահարմարությունը տարրական դասարաններում 

Ա.Ոսկանյան տարրական Դեկտեմբեր 

4. Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքների 
կազմակերպման ձևերը տարրական դպրոցում 

Գ.Հարոյան տարրական Հունվար 

5. Տարիքային հոգեբանություն  Տ.Եղիազարյան տարրական Փետրվար 
6. Ֆիզկուլտուրայի դերը դպրոցում  Ա.Բաղդասարյան տարրական ապրիլ 
7. << Ինֆորմատիկայի հետ միջառարկայական կապերը 

մաթեմատիկայի դասընթացում >>      
Ա Զաքարյան բնագիտամաթեմատիկական հոկտեմբեր 

8. <<Սովորողների մտածողւթյան զարգացումը տեխնոլոգիա 
առարկայի դասերին >> 

Ն.Մխիթարյան բնագիտամաթեմատիկական նոյեմբեր 

9. << Սովորողների մաթեմատիկական 
հետաքրքրությունների և տրամաբանական  
մտածողության զարգացումը հետաքրքրաշարժ 
առաջադրանքների միջոցով>>՚> 

Լ.Սարգսյան բնագիտամաթեմատիկական փետրվար 

10. << Կենսաբանության արդյունավետ դասավանդման առկա 
խնդիրները > 

Լ.Գևորգյան բնագիտամաթեմատիկական հունվար 

11. <<Նախագծային մեթոդի իրականացումը դասերին>>  Ա.Առաքելյան բնագիտամաթեմատիկական դկետեմբեր 
12. <<ՀՀ քաղաքային բնակավայրի ձևավորման ու զարգացման 

էվոլուցիան>> 
 

Հ.Հարությունյան բնագիտամաթեմատիկական մարտ 

13. Մեթոդական զեկուցում-<<Ուսուցման նոր մեթոդների 
կիրառումը>>  թեմայով,10-րդ դասարանում 
 

Մ. Մկրտչյան պատմաբանասիրական   Սեպտեմբեր 

14. Մեթոդական-զեկուցում <<Էլեկտրոնային խաչբառերը՝ 
ակտիվ ուսուցման միջոց>> թեմայով 
 
 

Է. Թովմասյան պատմաբանասիրական նոյեմբեր 



 

 

15. <<Աշակերտի ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացում>> 
թեմայով 

Ա. Ղազարյան պատմաբանասիրական նոյեմբեր 

16. <<Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակը 
Հայաստանի Հանրապետությունում>> 
 

Կ. Հարությունյան պատմաբանասիրական դեկտեմբեր 

17. Մեթոդական զեկուցում-<<Սովորողների բանավոր խոսքի 
զարգացման առանձնահատկությունները միջին 
դպրոցում>> 
 

Մ. Խաչատրյան պատմաբանասիրական դեկտեմբեր 

18. <<Օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում 
նախագծային աշխատանքի կարևորությունը>> 

Դ. Համբարյան պատմաբանասիրական հունվար 

19. <<44-օրյա պատերազմ>> Ս. Մանուկյան պատմաբանասիրական փետրվար 

20 <<Արդի տեխնոլոգիաների դերը պատմության 
դասավանդման պրոցեսում>> 
 

Ա. Ակոպով պատմաբանասիրական ապրիլ 

Բաց դասեր 
N Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարող  մեթոդմիավորում Կատարմա

ն ժամկետ 
1.    9-րդ <<կենսաբանություն>> 

                <<Բջիջ>> 
.Լ.Գևորգյան 
 
 

Բնագիտամաթեմատիկական նոյեմբեր 

2. 9–րդ <<ինֆորմատիկա>>    
<<Ալգորիթմներ>> 

Ա Զաքարյան Բնագիտամաթեմատիկական դեկտեմբեր 

3.                    8 –րդ <<հանրահաշիվ>>  
       <<Միջակայքերի պատկերումը թվային   ուղղի վրա>>:  

Լ.Սարգսյան Բնագիտամաթեմատիկական փետրվար 

4.                    7 –րդ <<ֆիզիկա>> <<Մթնոլորտային ճնշման 
կախումը բարձրությունից>> 

Ա.Առաքելյան Բնագիտամաթեմատիկական մարտ 

5. 9 –րդ <<աշխարհագրություն  >> <<Գյուղատնտեսական 
մթերքների վերամշակումը ագրոարդյունաբերական 
համալիր>>                                                     

Հ.Հարությունյան Բնագիտամաթեմատիկական ապրիլ 

6. <<Տերևաթափ>>,2-րդ դասարան, մայրենի Կ.Ղազարյան  Տարրական Սեպտեմբեր 
7. <<Ա, ա>> հնչյուն տառի ուսուցում, 1-ին դասարան  Գ.Հարոյան  Տարրական Հոկտեմբեր 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ինչպես լուծվեց աղվեսի և շան վեճը,3-րդ դասարան  
մայրենի 

Ա.Ոսկանյան Տարրական Փետրվար 

9. <<Ճպուռն ու մրջյունը>>,4-րդ դասարան, մայրենի Զ.Մարտիրոսյան Տարրական Դեկտեմբեր 
10. Հեքիաթը երաժշտության մեջ,3-րդ դասարան,երաժշտություն Տ.Եղիազարյան Տարրական Մարտ 
11. <<Հրաձգության կատարումը փոքր տրամաչափի 

հրացանից>>,9-րդ դաս․ 
Ս. Մանուկյան Պատմաբանսիրական  հոկտեմբեր 

12. <<Москва-сердце России,Մոսկվան սիրտն է 
Ռուսաստանի>>թեմայով,6-րդ դասարանում,ռուսաց լեզու 
առարկայից 
 

Մ. Խաչատրյան  Պատմաբանսիրական Նոյեմբեր 

13. <<Ուր որ նայում եմ>> ստեղծագործությունը,հապավումների 
ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ (VI 
դասարանում,մայրենի առարկայից) 

Է. Թովմասյան Պատմաբանսիրական դեկտեմբեր 

14. <<Հանդուրժողականություն>> թեմայով,հասարակագիտություն 
առարկայից,VIII դասարանում 

Կ. Հարությունյան Պատմաբանսիրական փետրվար 

15. <<Կիլիկյան հայոց թագավորություն>> թեմայով,X 
դասարան,հայոց պատմություն առարկայից 

Ա. Ակոպով  Պատմաբանսիրական Մարտ  

16. <<Ժամանակի նախդիրներ>> թեմայով,անգլերեն 
առարկայից,VII դասարանում 
 

Դ. Համբարյան Պատմաբանսիրական Մարտ  



Առարկայական բաց միջոցառումներ 
Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարող  մեթոդմիավորում Կատարման 

ժամկետ 
6-րդ <<ինֆորմատիկա>><< մաթեմատիկա>>  ինտեգրված դաս 
<<Հարաբերություններ համեմատություններ>> 

Ա Զաքարյան 
Լ.Սարգսյան 

Բնագիտամաթեմատիկական ապրիլ 

 7-12<<Կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունը Արփի 
լճի արգելոցում>> 

.Լ.Գևորգյան 
 

Բնագիտամաթեմատիկական մայիս 

5-6 րդ<< բնագիտություն>><<Պատանի բնագետ>> Ա.Առաքելյան Բնագիտամաթեմատիկական ապրիլ 
6-7-րդ <<տեխնոլոգիա>> 
<<Դե ձեզ տեսնենք աղջիկներ >> 

Ն.Մխիթարյան Բնագիտամաթեմատիկական մայիս 

Գիտունիկների  ակումբ, II- III  դասարաններ Կ.Ղազարյան 
Ա.Ոսկանյան 

Տարրական Ապրիլ 

Հրաժեշտ այբենարանին,1-ին դասարան Գ.Հարոյան Տարրական Մայիս 
<<Հայերենը հայու խորհուրդն է >>,4-րդ դասարան Զ.Մարտիրոսյան Տարրական Հունիս 
<<Զենքի մասերի մեկնաբանում․ քանդում-հավաքում ըստ 
ժամանակի>> ՆԶՊ առարկայից, IX և X դասարաններում։ 
 

Ս. Մանուկյան Պատմաբանսիրական հունվար 

<<Անաղարտ պահենք մայրենին>>,հայոց լեզու առարկայից,VI 
և IX դասարաններ 
 

Է. Թովմասյան Պատմաբանսիրական փետրվար 

<<Հայկական և  բրիտանական մշակույթը՝ խոհանոցը>> 
թեմայով,անգլերեն և հայոց պատմություն առարկաներից,VI և 
X դասարաններում 
 
 

Դ․ Համբարյան 
   Կ․ Հարությունյան 

Պատմաբանսիրական Ապրիլ  

<<Праздник букваря>>(Տառահանդես) թեմայով,ռուսաց լեզու 
առարկայից,II դասարան 
 

Մ. Խաչատրյան Պատմաբանսիրական մայիս 

<<Հայաստանը և տարածաշրջանը XX դարի 
սկզբին>>թեմայով,հայոց պատմություն առարկայից ,X-XI 
դասարաններում 
 

Ա. Ակոպով Պատմաբանսիրական մայիս 



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 

 



 

 

 

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 

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                           



 

Դասավանդման որակի բարելավում 

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  

                          ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ   ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ 
1. IV դասարան-<<Մայրենի>>: 1-2-րդ կիս 

12-րդ 
դասարանը՝ 
առաջին կիս. 

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 



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 

 

Վերահսկողություն 
Հ/հ Անվանումը Կատարման 

 ժամկետ 
Պատասխանատու 

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 

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. 

 



 

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 

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, տնօրենի 
Ուսումնական գծով 

տեղակալ 
2 ՈՒստարվա ուսումնական  աշխատանքների արդյունքներ: կիսամյակը մեկ տնօրենի Ուսումնական 

գծով տեղակալ 
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