
Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ 33 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ  

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏԻ 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 

/նիստը կայացել է 2021թ. օգոստոսի 31-ին/ 

Նիստին մասնակցում են մանկխորհրդի բոլոր 37 անդամները: 

Օրակարգում՝  

 1.Օրակարգի հարցերի հաստատում:      

                                                                                                                                         /զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

2.Նախորդ նիստի որոշումների կատարման արդյունքների մասին: 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 3.2021-2022 ուսումնական տարվա հանրակրթական ուսումնական հաստատության  մանկավարժական 

խորհրդի կազմի հաստատում:  

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 

4.Մանկավարժական խորհրդի քարտուղարի ընտրություն, նիստերի ժամանակացույցի հաստատում: 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

 

5.2020-2021 ուստարում համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման 

տարեկան ծրագրի/պլանի/ արդյունքերի ամփոփիչ հաշվետվության քննարկում: 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

 

6.Ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկում: 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

 

 

7.Դրամահավաքության մասին:  

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

 

8. Մ.Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոցի ուսուցիչների, ուսուցչի օգնականների և 

տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների 

կողմից կազմված ԿԱՊԿ ունեցող վկայագրված  սովորողների  2021-2022 ուսումնական 

տարվա  կազմած  ԱՈՒՊ-ի օրինակելի ձևի 1-7.1 կետերը ներառյալ լրացված մասի հաստատում 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 



9. 2021-2022 ուսումնական տարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

զարգացման տարեկան ծրագրի/պլանի/ հաստատում, վարչական և ուսուցչական անձնակազմի կողմից 

ուստարվա ընթացքում դասալսումների քանակի սահմանում, դասալումների ձևաթղթի հաստատում: 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

10. Տնօրենի տեղակալների, մ/մ-ների, դասղեկների աշխատանքային պլանների հաստատում 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

11. Վերաքննությունների արդյունքների հաստատման, սովորողների փոխադրման հարցի քննարկում,  

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

12.2021-2022 ուստարվա օրինակելի պլանով նախատեսված դպրոցական բաղադրիչի բաշխում, 

ուսպլանի հաստատում: 

 

/զեկ.  Ն.Մխիթարյան/ 

 

13.Առաջին կիսամյակի դասացուցակի հաստատում: 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 

14.Խմբակների ձևավորում: 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 

15.Ուսումնական կաբինետների ձևավորման, դասարանների  համակազմի ձևավորման մասին: 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 

16.Գիտելիքների ,կարողությունների և արժեքային համակարգի ստուգման ձևաչափի հաստատում: 

/զեկ. Ն. Մխիթարյան/ 

 

 

17.Կազմակերպչական հարցեր: 

/զեկ. Ն.Մխիթարյան/ 

 

 

Ելնելով  մանկխորհի մի խումբ անդամների կարծիքներից, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է ՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 

Հիմք ընդունելով ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 

խորհրդի կանոնադրությունը, մ/մ անդամների կարծիքներն ու առաջարկները,  մանկավարժական 

խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 



Դպրոցի բոլոր մանկավարժներին, ծնողական խորհրդի նախագահին  հաստատել մանկավարժական 

խորհրդի կազմում: 

Հիմք ընդունելով տնօրինության և մանկխորհի անդամների կարծիքները, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

ա/ մանկավարժական խորհրդի քարտուղար  հաստատել Վ.Թադևոսյանին: 

բ/  Հաստատել նիստերի ժամանակացույցը՝ 31.09.2021,  14.09.2021, 29.10.2021, 28.12.2021,10.01.2022, 

4.02.2022, ,18.03.2022 , 11.05.2022,   25.05.2022,   28.06.2022    

 

Ելնելով  ներկայացրած հաշվետվությունից և հաշվի առնելով արտահայտվողների կարծիքները, 

մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

  Հավանություն տալ 2020-2021 ուստարում համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի/պլանի/ արդյունքերի ամփոփիչ հաշվետվությանը: 

 

Հիմք ընդունելով ներքին գնահատման հանձնաժողովի կատարած աշխատանքները, քննարկելով 

ներկայացված ամփոփ հաշվետվոււթյունը, մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է ` 

Հավանություն տալ ներքին գնահատման հաշվետվությանը: Ներքին գնահատման հաշվետվության 

քննարկումով ի հայտ բերված վերլուծության արդյունքներն օգտագործել հաստատության 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան լրամշակման ընթացքում: 

Հիմք ընդունելով ԿԳՄՍՆ հրահանգը և քաղաքապետի հրամանը Երևանի քաղաքապետարանի 

հանրակրթության վարչության  գրությունը մանկավարժական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ի գիտություն և կատարումն ընդունել գրությունը՝ բացառել դրամահավաքությունը: 

Հիմք ընդունելով  I,V  դասարանների աշակերտների պարտադիր վերագնահատման և գնահատման 

մասին գործող կարգերը մանկավարժական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

 8.1 Փոխտնօրեն Ն.Մխիթարյանին հանձնարարել նախապատրաստելու  5-րդ դասարանի աշակերտների 

վերագնահատման գործընթացը: 

8.2 Հաստատել ԿԱՊԿ ունեցող վկայագրված  սովորողների  2021-2022 ուսումնական 

տարվա  կազմած  ԱՈՒՊ-ի օրինակելի ձևի 1-7.1 կետերը ներառյալ լրացված մասը 



Ելնելով տնօրենի ներկայացրած պլանի դրույթներից և հաշվի առնելով մանկխորհի անդամների 

կարծիքները ՝  առաջնորդվելով  նախարարության կողմից հաստատված առարկայի ծրագրով, 2021-

2022թթ, 2022-2023 թթ. օրինակելի  ուս.պլանով մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է ` 

ա/ Հաստատել Մ.Նալբանդյանի անվան հ33 հիմնական  դպրոցի ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների  տարեկան պլանը և ներկայացնել կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 

բ/ մեկ ամսվա կտրվածքով /լիարժեք ամիսներն են՝ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, փետրվար, մարտ, ապրիլ,/ 

սահմանել դասալսումների/ վերահսկողությունների հետևյալ քանակը՝ 

 

 

 

գ/Առողջ ապրելակերպ առարկայի  14 ժամը թեմատիկ պլանավորման մեջ  նախնական ներկայացնել 

փետրվար-մարտ ամիսներին: Արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված հարկ եղած դեպքում  

(առացանց)  կարելի ժամերը բաշխել ըստ պահանջի: 

դ/հաստատել մ/մ աշխատանքային պլանները 

ե/ մեկ կիսամյակի կտրվածքով սահմանել   թեմատիկ գրավոր աշխատանքների քանակը՝ 

Հիմք ընդունելով տնօրենի տեղակալների , մ/մ նախագահների, դասղեկների ելույթները, 

մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է ` 

Հաստատել տնօրենի տեղակալների , մ/մ նախագահների, դասղեկների տարեկան աշխատանքային 

պլանները էլեկտրոնային տարբերակով: 

Հիմք ընդունելով դասվարի և փոխտնօրենի հաղորդումները մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է ` 

Տոնոյան Մարիին թողնել նույն 4-րդ դասարանում 

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20.07.2021թ. թիվ 54-Ն-ի հավելված 1-ը, տնօրինության, մ/մ-ների 

առաջարկությունները և հաշվի առնելով սահմանված պայմանների առկայությունը, մանկավարժական 

խորհուրդը  

Պաշտոն  Դասալսումների քանակը 1 ամսվա 

կտրվածքով 

Տնօրեն  4 

Ուսումնական  գծով փոխտնօրեն  8 

ՄԿԱ 4 

ՍԴԱԿ 4 

մ/մ նախագահ 8 

Դասղեկ  2 

Ուսուցիչ  4 

Աջակցող  թիմ 8 



ՈՐՈՇՈՒՄ Է` 

ա)  2021-2022 ուստարվա օրինակելի ուսումնական պլանով դպրոցական պարտադիր ժամաքանակը 

տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում ըստ ուսումնական և երաշխավորված 

առարկայացանկի առարկաների բաշխել ստորև նշված համամասնությամբ և ներկայացնել տնօրենի 

հաստատմանը. 

2-րդ դասարան  - 1ժամ ռուսաց լեզու 

3-րդ դասարան - 1ժամ ռուսաց լեզու, 1 ժամ անգլերեն 

4-րդ դասարան - 1ժամ անգլերեն, 1 ժամ մաթեմատիկա    

5-րդ դասարան - 1,5 ժամ ֆրանսերեն, 0,5 ժամ անգլերեն 

6-րդ դասարան - 1,5 ժամ ֆրանսերեն, 0,5 ժամ աշխարհագրություն, 0,5 հայոց պատմություն 

7-րդ դասարան - 1,5 ժամ ֆրանսերեն, 0,5 ժամ աշխարհագրություն, 0,5 հայոց պատմություն 

8-րդ դասարան - 1,5 ժամ ֆրանսերեն, 0,5 աշխարհագրություն, 0,5 հայոց պատմություն 

9-րդ դասարան - 1,5 ժամ ֆրանսերեն, 0,5 հ.աշխարհագրություն, 0,5 հայոց պատմություն 

բ)  Հաշվի առնելով դպրոցի ֆինանսական կարգավիճակը, մ/մ նախագահների առաջարկությունները,   

5-րդ և  8-րդ դասարաններում օտար լեզուները (ռուսերեն և անգլերեն) պարապել կիսված: 

 

Հիմք ընդունելով փոխտնօրենի հաղորդումը, մանկավարժական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

13.1 Հիմք ընդունելով հաստատության տնօրենի կողմից կատարված  դասաբաշխումը՝ կազմել և 

տնօրենի հաստատմանը ներկայացնել ուսումնական հաստատության 1-ին կիսամյակի դասացուցակը: 

13.2 Ի գիտություն ընդունել հաստատության տնօրենի հրամանով հաստատված դասաբաշխումը, և դրա 

հիման վրա ձևավորված տարիֆիկացիոն ցուցակը ներկայացնել ուսումնական հաստատության 

(դպրոցի) կառավարման խորհրդի հավանությանը: 

Հիմք ընդունելով փոխտնօրենի զեկույցը մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Միջնորդել ձևավորել խմբակներ վերոհիշյալ  բնագավառների համար 

Հիմք ընդունելով փոխտնօրենի զեկույցը մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ձևավորել համապատասխան կաբինետները և դասարանները: 

 



Հիմք ընդունելով փոխտնօրենի զեկույցը մանկավարժական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել մեթոդական միավորումների ներկայացրած գիտելիքների ,կարողությունների և արժեքային 

համակարգի ստուգման ձևաչափը: 

Ժողովի նախագահ՝                         Ն.Մխիթարյան 

Քարտուղար՝                        Վ.Թադևոսյան 

 


