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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3 

/ նիստը կայացել է 2020թ. սեպտեմբերի 26-ին առցանց/ 

Նիստին մասնակցում են  մանկխորհրդի բոլոր 36 անդամները, ծնողական խորհրդի և 

աշակերտական խորհրդի նախագահները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

Օրակարգում՝ 

1.Օրակարգի հարցերի հաստատում: 

                                                                                                                    /հաղորդող.՝ Ի.Վարդանյան/ 

2.Զեկուցել նախորդ մանկխորհի  որոշումների  կատարման մասին: 

                                                                                                                     /հաղորդող.՝ Ի.Վարդանյան/ 

3.Ծնողական խորհրդի նախագահի հաշվետվությունը 2019-2020 ուստարում կատարած 

աշխատանքների մասին: 

                                                                                                                         /զեկ.՝ Լ.Հովհաննիսյան/ 

4.Աշակերտական խորհրդի նախագահի հաշվետվությունը 2019-2020 ուստարում կատարած 

աշխատանքների մասին: 

/զեկ՝ Հ.Առաքելյան/ 

5.Դասագրքերով ապահովվածության, դասագրքերի փոփոխության և վարձավճարի մասին: 

                                                                                                                                        /զեկ.՝ Տ.Ալոյան/ 

6.Ծնողազուրկ  և սոցիալապես անապահով ընտանիքների աշակերտներին դասագրքերով 

ապահովելու մասին: 

/զեկ.՝ Ի.Վարդանյան/  

7.ԱՈՒՊ-ի գործողությունների քննարկում:  

/զեկ. ՝Ն.Մխիթարյան/ 

                8.2021 թվականի բյուջեի նախագծի  նախնական  տարբերակի քննարկում:                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              / հաղորդող Ի. Վարդանյան / 

                  9. Բացառել  դրամահավաքության ցանկացած փորձ:  

/հաղորդող՝ Ի. Վարդանյան / 



10. Դիմել ՏՄԱԿ 2-րդ մակարդակի գնահատման համար: 

/հաղորդող՝ Ն. Մխիթարյան / 

 11.Մանկավարժական զեկուցում: 

                                                                                                                                /հաղորդող՝ Վ.Թադևոսյան/ 

Ելնելով  մանկխորհի մի խումբ անդամների կարծիքներից, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 

  Ելնելով ծնողական  խորհրդի նախագահի ներկայացրած հաշվետվությունից, մանկավարժական 

խորհուրդը  

     ՈՐՈՇՈՒՄ Է ՝ 

 

2019-20120 ուստարում ծնողական խորհրդի կատարած աշխատանքները համարել <բավարար>: 

                                                                                                                                              

Ելնելով աշակերտական խորհրդի նախագահի ներկայացրած հաշվետվությունից, 

մանկավարժական խորհուրդը  

     ՈՐՈՇՈՒՄ Է ՝ 

 

 2019-2020 ուստարում աշակերտական խորհրդի կատարած աշխատանքները համարել 

<բավարար>: 

Հիմք ընդունելով գրադարանավարուհու հաղորդումը, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է` 

Վարձավճարների չափի մասին տեղեկագիրը բաժանել բոլոր դասղեկներին, փակցնել 

յուրաքանչյուր դասարանում և դպրոցի հայտարարությունների  անկյունում: 

  

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության որոշումը և տնօրենի կողմից ներկայացված 

տեղեկատվությունից, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է` 

ՀՀ Կառավարության  կողմից դրամաշնորհի ձևով   90600 /ինսուն հազար վեց հարյուր/  ՀՀ դրամը 

օգտագործել ներառված, ծնողազուրկ  և սոցիալապես անապահով ընտանիքների վերոնշյալ 19 

աշակերտների դասագրքերի վարձավճարը  80%-ով զեղճելու նպատակով: 

Ելնելով  մանկխորհի մի խումբ անդամների կարծիքներից, մանկավարժական խորհուրդը  

     ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 



Մշտապես կապի մեջ լինել աջակցող թիմի հետ և վարել ԱՈՒՊ-ները վարման կարգերին 

համապատասխան: 

Ելնելով  մանկխորհի մի խումբ անդամների կարծիքներից, մանկավարժական խորհուրդը  

     ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 

Քննարկման արդյունքները ներկայացնել  նոյեմբերին կայանալիք աշխատաժողովին: 

Հիմք ընդունելով տնօրենի հաղորդումը, մանկխորհը 

ՈՐՈՇՈՒՄ  է՝ 

Կատարել տնօրենի հանձարարականը դպրոցում դրամահավաքության ցանկացած փորձ 

բացառելու վերաբերյալ: 

Ելնելով  մանկխորհի մի խումբ անդամների, աջակցող թիմի կարծիքներից, մանկավարժական 

խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 

1- ին  և 5- րդ դասարանի թվով 9 աշակերտների նրկայացնել  ՏՄԱԿ ՝  գնահատման համար 

Լսեցին՝  11. Մանկավարժական զեկուցում ՝ Վ.Թադևոսյանի   կողմից  «Թվաբանական պարզ 

խնդիրների ուսուցման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով: 

 

Ժողովի նախագահ՝    Ի.Վարդանյան 

Քարտուղար՝                          Ն.Մխիթարյան 


