
                                                        

                                                             

Արձանագրություն  հ․1 

Մ. Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցի հաստատության սովորողների  ընդհանուր   

ժողովն  գումարվել է  2022թվականի  սեպտեմբերի 7-ին:                                                                                                           

Սովորողների  ընդհանուր  ժողովին  մասնակցում  են  հաստատության  5-ից - 9-րդ  դասարանի 

159-ը աշակերտներից 140-ը ներկա, բացակա՝ 19-ը: 

                       Օրակարգում ՝                                                                                                                        

1.Օրակարգի հարցերի հաստատման մասին:                                                                                

Հաղորդոս՝ Ն․ Սարիբեկյան                                                                                                        

 2.Հաստատության  տնօրենի  ամենամյա  ուղերձը ի գիտություն  ընդունելու  մասին: 

                                                                                                                        Հաղորդող՝  Ա․Համբարձումյան 

3.Հաստատության   ինքնավարության  գործադիր  մարմնի՝աշակերտական խորհրդի   

կանոնադրության  (կամ  կանոնադրությունում  փոփոխությունների )  նախագծի  հաստատման  

մասին:                                                                                                                        

 Զեկուցող՝ Ն․ Սարիբեկյան                                                                             

4.Աշակերտական  խորհրդի   կատարած   աշխատանքների  գնահատման և աշակերտակա  

խորհրդի  նախագահի  տարեկան  հաշվետվությունը  հաստատելու  մասին: 

                                                                                                                                     Զեկուցող՝ Կ․ Սարգսյան 

5.Հաստատությունում   ինքնավարության  գործադիր  մարմնի՝ աշակերտական  խորհրդի  

թվակազմը  հաստատելու  մասին:                                                                       

                                                                                                                               Հաղորդող՝  Ն.Սարիբեկյան  

6.Աշակերտական  խորհրդի  ձևավորման  աշխատանքները   համակարգող  աշխատանքային 

խմբի  կազմը ( այսուհետ   ընտրական  հանձնախումբը հաստատելու  մասին /: 

                                                                                                                                    Զեկուցող՝ Կ.Սարգսյան   

7․Արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման մասին : 

                                                                                                                                   Հաղորդող` Կ. Սարգսյան     

8. Հաստատության   ներքին  կարգապահական  կանոնները  իրագործելու  մասին:     

                                                                                                           Զեկուցող՝ Կ․ Սարգսյան 



 

 

9.Կազմակերպչական հարցեր                                                                                                                  

                                                                                                          Հաղորդող ՝․Ա․ Համբարձումյան  

Որոշում է՝ 

1. Ա. Ի  գիտություն  ընդունել  հաստատության  տնօրենի  ներկայացրած  

ուսումնադաստիարակչական   գործընթացի վերաբերյալ ամենամյա ծրագրային ուղերձն 

ուղղված  հաստատության   աշակերտությանը:                                                                                                                             

Բ. Հանձնարարել  աշակերտական  խորհրդի  նախագահին   ուսումնական  տարվա  ընթացիկ 

ծրագրերում և պլաններում,  անցկացվող  բազմաբնույթ  միջոցառումների  կազմակերպման 

ընթացքում  առաջնորդվել   ներկայացված  ուղերձի  ուղենիշներով:                                                   

  

 

2. Ն․ Սարիբեկյանի զեկույցը  հաստատության  ինքնավարության   գործադիր  մարմին 

Հաստատության   ինքնավարության  գործադիր  մարմնի՝աշակերտական խորհրդի   

կանոնադրության  (կամ  կանոնադրությունում  փոփոխությունների )  նախագծի հաստատման  

մասին:                                                                                                                                                                      

Հիմք  ընդունելով  ՀՀ  ԿԳՆ  2011թվականի  մայիսի  17-ին  հ 571  հրամանով  հաստատված  

,,Հայաստանի  Հանրապետության  հանրակրթական  ուսումնական  հաստատություն,, ՊՈԱԿ-ի   

աշակերտական  խորհրդի  օրինակելի  կանոնադրության 13-րդ  կետի 1-ին ենթակետի  

պահանջները  հաստատության  սովորողների  ինքնավարության  գործադիր   

մարմին՝աշակերտական   խորհրդի  կանոնադրության  նախագծի  հաստատման  վերաբերյալ            

  3.   Ա.Հաստատել  սովորողների   ինքնավարության  գործադիր  մարմին՝ աշակերտական 

խորհրդի կանոնադրությունը  /կից կցվում  է/:                                                                                                   

Բ.Առաաջարկել   հաստատության  տնօրենին ի գիտություն ընդունելու կանոնադրությունը 

սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմնի՝ աշակերտական  խորհրդի  

կանոնադրության  դրույթներ:                                                                                                                                                               

 

4.Ա.Հավանություն  տալ 2021-2022 ուստարում  աշակերտական խորհրդի  գործունեության  

տարեկան ծրագրի  կատարողականի մասին ներկայացված հաշվետվությանը:                                                                             

Բ. Հաստատությունում 2021-2022 ուստարում  աշակերտական խորհրդի տարեկան ծրագրի 

/պլանի/ կատարողականը գնահատել լավ:                                                                                                       

Գ.Հավանություն տալ 2021-2022ուստարում  աշակերտական խորհրդի նախագահի կատարած 

աշխատանքների մասին  ներկայացված հաշվետվությանը:                                               



Դ.Հաստատությունում  2021-2022 ուստարում  աշակերտական խորհրդի նախագահի  կատարած 

աշխատանքները  գնահատել լավ:                                                                                                                    

5.  Ա. Հաստատել սովորողների  ինքնավարության  գործադիր  մարմնի՝ աշակերտական 

խորհրդի թվակազմը յուրաքանչյուր դասարանից /6-ից-9-րդ / երկու ներկայացուցչի սկզբունքով:                                                                                                                                                                  

Բ. Սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմնի՝ աշակերտակա խորհրդի   

կանոնադրության  12-րդ կետի 2-րդ  ենթակետի համաձայն աշակերտական խորհուրդը 

ձևավորել  հետևյալ կարգով.  Հաստատության աշակերտական խորհուրդը ձևավորել  

դասարանական ժողովների կողմից ընտրված երկու  ներկայացուցչից: 

6.  Ա․Հաստատել սովորողների  ինքնավարության գործադիր մարմնի ՝ աշակերտական խորհրդի  

ձևավորման աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի ՝ ընտրական հանձնախմբի 

թվակազմը՝ յուրաքանչյուր  դասարանից / 6-ից-9-րդ/ մեկ ներկայացուցչի  սկզբունքով:                                                                                                                                                                  

 Բ․Սովորողների ինքնավարության  գործադիր մարմին՝ աշակերտական խորհրդի 

կանոնադրության 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն  աշակերտական  խորհուրդներ                  

/ դասարանական և համադպրոցական/  ընտրելու  ընտրական հանձնախումբը ձևավորելու, 

ինչպես նաև սովորողների  ինքնավարությանը վերաբերվող բոլոր տիպի ընտրական 

գործընթացները կազմակերպել և անցկացնել հետևյալ կերպով.                                                                                                                                                                   

ա. ինքնավարության ընտրական հանձնախումբը ձևավորել դասարանական ժողովների կողմից 

մեկ ընտրված ներկայացուցչից                                                                                                                                              

բ. ընտրական  հանձնախմբի լիազորությունների ժամկետը սահմանել մեկ ուսումնական տարին։ 

7.   Ա․Հաստատությունում 2022-2023 ուստարվա ընթացքում արտադասարանական և 

արտադպրոցական աշխատանքները նպատակային և արդյունավետ կազմակերպելու համար 

ուսումասիրել սովորողների նախասիրությունները և ըստ այդմ աջակցել հաստատության 

տնօրինությանը արտադասարանական  և արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացներում:                                                                                                                           

Բ․Հաստատության ՄԿԱ փոխտնօրենի,ԴԱԿ-ի․դասղեկների,ծնողական խորհրդի  հետ 

համագործակցելով իրագործել համադպրոցական տարեկան ծրագրով նախատեսված 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները:                                                                                                  

   8.ա. Տնօրինության  հետ  համագործակցելով   ապահովել  հաստատության  ներքին   

կարգապահական   կանոններով  սահմանված  սովորողների  պարտականությունների և  

իրավունքների  իրագործումը:                                                                                                                                  

բ.  Հաստատության  ներքին  կարգապահական  կանոնների  պահանջները   իրագործելու  

համար   համագործակցել  հաստատության ծնողական  խորհրդի  հետ:                                                                                      

 

գ. Ստեղծել  համապատասխան   պայմաններ  սովորողների   ազատությունների,   իրավունքների  

և  պարտականությունների  իրագործման  համար:                                                                                                              

դ. աջակցելու  աշակերտական  խորհրդին  սովորողների   առողջության, կյանքի  



անվտանգության,  սոցիալական  ապահովության  համար  իրականացվող  միջոցառումներին:                                                                                                                                                

ե.  օժանդակելու  սովորողների  նախաձեռնություններին  ուղղված  նրանց վարքի  և  

վարվեցողության   համակողմանի   զարգացման   ծրագրերի   իրագործմանը։ 

9. Հիմք ընդունելով ԿԳՄՍՆ հրահանգը և քաղաքապետի հրամանը բացառել ցանկացած 

դրամահավաքություն: 

                                                                        Նիստի  նախագահ՝           Ա․ Համբարձումյան 

                                                                                                   Քարտուղար՝                Ն. Սարիբեկյան        

 

  

 

 

 


