
Մ. Նալբանդյանի անվան հ 33 հիմնական դպրոց 

Արձանագրություն հ.3 

(արտահերթ) 

     2021թ. սեպտեմբերի 28-ին ժամը 13:00-ին տեղի ունեցավ հ.33 դպրոցի 

կառավարման խորհրդի նիստ: Նիստին մասնակցում են խորհրդի 9 անդամներից 8-ը,  

բացակա՝ Աղաբեկյան Արսեն:   

ԿԳՄՍՆ ներկայացուցիչ`Արմինե Օհանյան: 

Օրակարգում՝ «Մ. Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 

ընտրություն: 

/զեկուցող՝ Կ. Սարգսյան/ 

Լսեցին՝«Մ. Նալբանդյանի անվան հ 33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի 

նախագահին, որը տեղեկացրեց, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 4 մարտի 2010 

թվականի N 319-Ն (փոփոխությունը՝ 11.02.2021թ.-ի №161-Ն որոշմամբ) 

 «Պետական հանրակրթական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման)» 

կարգի 25-րդ կետի նիստը համարվում է իրավազոր, իսկ ըստ 31-րդ կետի դրույթների 

տնօրենի մրցույթի ողջ ընթացքը ձայնագրվում է: 

Տեխնիկակն հարցերը կարգավորելուց հետո, բանախոսը ներկայացրեց տնօրենի 

պաշտոնի թափուր տեղի համար դիմած 2 թեկնածուներին՝ Համբարձումյան Անուշ 

Արտուշի և Հովսեփյան Աստղիկ Յուրիկի: Բանախոսը տեղեկացրեց, որ դիմել էին ևս 

երեք հավակնորդ, բայց նրանք չեն ներկայացել մրցույթին: 

Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամները ուսումնասիրեցին հավակնորդների 

անձնական փաստաթղթերը և համոզվեցին, որ բոլոր հավակնորդների կողմից 

ներկայացված փաթեթները ամբողջականեն, իսկ զարգացման ծրագրերը 

էլեկտրոնային տարբերակով դեռ 10.09.2021թ.-ին հրապարակվել են և դպրոցի 

պաշտոնական կայքում և ուղարկվել էին խորհրդի անդամների էլեկտրոնային 

փոստերին: 

Տնօրենի հավակնորդներ Ա. Համբարձումյանը և Ա. Հովսեփյանը պատասխանեցին 

կառավարման խորհրի անդամների կողմից հնչեցված հարցերին: Նախագահը 

ներկայացրեց մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների կողմից ընտրված 

հավակնորդի անունը՝ Անուշ Համբարձումյան: Նա ներկայացրեց համապատասխան 

արձանագրությունները: 

Խորհրդի անդամները ուսումնասիրեցին նախագահի կողմից ներկայացված 

արձանագրությունների պատճեները (պատճեները կցվում են): 

Համաձայն ՀՀ կառավարության  04.03.2021թ.-ի №319-Ն «Պետական հանրակրթական 

հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման)» կարգի 32-րդ կետի «Տնօրեն 



ընտրվում է բաց քվեարկությամբ, խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 

մեծամասնությամբ:  Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: 

Բացակա խորհրդի անդամի ձայնը չի փոխանցվում» խորհրդի նախագահը 

անդամներին խնդրեց բաց քվեարկությամբ արտահայտել իրենց դիրքորոշումները 

հավակնորդներից յուրաքանչյուրի համար:  

Բաց քվեարկության արդյունքներն են՝ 

Հավակնորդի Ա.Ա.Հ. Կողմ 

Համբարձումյան Անուշ Արտուշի 7 

Հովսեփյան Աստղիկ Յուրիկի 1 

 

Քվեարկության արդյունքում (7կողմ ձայն) ընտրվեց Անուշ Արտուշի 

Համբարձումյանը: 

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.03.2021թ.-ի №319-Ն «Պետական 

հանրակրթական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման)» կարգի 32-րդ 

կետի դրույթները՝ հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել քվեարկության արդյունքները: Մրցույթում  հաղթող է ճանաչվում Անուշ 

Արտուշի Համբարձումյանը: 

 

Նիստի նախագահ՝                                 Կ .Սարգսյան 

                  Քատուղար՝                                Ա. Հարությունյան 


