
Մ. Նալբանդյանիանվան հ 33 հիմնական դպրոց 

Արձանագրություն 4 

     2021 թ. հունվարի 30-ին տեղի ունեցավ հ.33 դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստը: Նիստին 

մասնակցում են 5 անդամները /բացակայում են  Լ. Գևորգյանը, Լ. Խաչատրյանը, Ա. Դադյանը/: 

Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են դպրոցի տնօրեն՝ Ի.Վարդանյանը, 

փոխտնօրեն Ն. Մխիթարյանը, գլխավոր հաշվապահ՝ Լ.Սարգսյանը: 

Օրակարգում՝ 

1.Օրակարգի հաստատում: 

                                                                                              / զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 

2.Զեկուցել նախորդ նիստի որոշումների կատարման մասին: 

/ զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 

3.Ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական տարեկան հաշվետվության քննարկում:                                                                                                    

/զեկ. Լ.Սարգսյան/ 

4.Ուսումնական հաստատության տարեկան ծախսային նախահաշվի նախագծի հաստատում:                                                                                                

/զեկ. Լ.Սարգսյան/ 

5.Առաջին կիսամյակի առաջադիմության և կատարած ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների ամփոփումը: 

                                                                                                                   /զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

6.  2020-2021  ուստարվա   II կիսամյակի ուս.պլանի հաստատում: 

                                                                                                                    /զեկ. Ի. Վարդանյան/ 

7.Ներառական կրթության մասին: 

                                                                                                                  /զեկ.՝ Ն. Մխիթարյան/ 

8.«Սպորտային սերունդ» ծրագրի մասին: 

                                                                                                                    /զեկ. Ի. Վարդանյան/ 

9.Դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի հանար մրցույթ հայտարարելու մասին: 

                                                                                           /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

10. Ծնողական  խորհրդից նոր անդամի ընտրության անհրաժեշտության մասին: 

                                                                                                    /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

11.Բացակա անդամների մասին:  

                                                                                                    /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 



Լսելով կարծիքներ հաստատության խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 

Համաձայն ուս.հաստատության կանոնադրության  51 –րդ կետի  4 –րդ ենթակետի սահմանված 

կարգի, հիմքը ըդունելով տնօրենի, գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված հաստատության 

ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունը՝ հաստատության 

խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի կողմից  2020թ տարեկան 

ֆինանասատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունը և 

հրապարակել այն դպրոցի պաշտոնական կայք-էջում: 

Համաձայն ուսումնականհաստատության կանոնադրության 51 –րդ կետով սահմանված կարգի, 

հիմք ընդունելով տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված բյուջետային և 

արտաբյուջետային տարեկան ծախսերի նախահաշվի և հաստիքացուցակի նախագծերը 

հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել հաստատության ներկայացրած հաստիքացուցակը և տարեկան եկամուտների ու 

ծախսերի նախահաշիվը: 

Հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ 2020-2021 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի առաջադիմության ամփոփման 

հաշվետվությանը և հաստատել այն: 

Ղեկավարվելով հաստատության կանոնադրությամբ, կառավարման խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

 հաստատել 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսպլանը 

Հիմք ընդունելով քննարկումները և տնօրենի հաղորդումը ՝  հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ի գիտություն ընդունել տնօրենի տեղեկատվությունը: 

Հաշվի առնելով դպրոցի տնօրենի հաղորդումն ու մեկնաբանումը խորդուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 



Հայտարարել մրցույթ ինֆորմատիկա,  երաժշտություն և տեխնոլոգիա(տղաների խումբ) 

առարկաների ուսուցչի  թափուր տեղի համար և մրցույթի հայտարարության տեքստը,  ըստ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգի,  հրապարակել «Կրթություն» թերթում և դպրոցի 

պաշտոնական կայքում: 

Հիմք ընդունելով վերը նշվածը, խորհուրդը    

Որոշում է՝ 

Բավարարել խորհրդի անդամ՝ Սիրանուշ Եղիազարյանի դիմումը և դիմել ծնողական խորհրդին՝  

դպրոցի կառավարման խորհրդի կազմում անդամ  առաջադրելու համար: 

Հիմք ընդունելով նախագահի հաղորդումը և առաջնորդվելով խորհրդի ձևավորման կարգով, 

խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Դիմել պատկամ մարմիններին խորհրդի անդամների փոփոխություն կատարելու համար: 

 

Նախագահ՝                               Ն.Սարիբեկյան 

Քարտուղար՝                            Վ. Թադևոսյան 

 

 

 


