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21-րդ դարի դպրոցի տնօրենի
անհրաժեշտ կոմպետենցիաներն

են՝

• Վերլուծելու և  սինթեզելու կարողություն

• Ինֆորմացիայի հետ աշխատելու կարողություն

• Հետազոտելու կարողություն

• Ձեռնարկատիրական կարողություններ

• Խնդիրները լուծելու կարողություն

• Անընդհատ սովորելու կարողություն

• ՏՀՏ կիրառելու կարողություն

• Ծրագրային առաջնորդական թիմ ստեղծելու
կարողություն

• Հաղորդակցման կարողություն



21-րդ դարի դպրոցի տնօրենը
պետք է

Դպրոցի 
տնօրեն 

Առաջ-
նորդող

Կառա-
վարիչ

Կազմա-
կերպիչ

Ոսուց-
չապետ

Վերլու-
ծող

Ներկա-
յացուցի

չ

Հետա-
զոտող

Ախտո-
րոշող



Երևանի Մ. Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց Զարգացման ծրագիր 2021-2026

1. Զարգացման ծրագիր  մշակելիս առաջնորդվել եմ հետևյալ 
փոխկապակցված քայլերի հաջորդականությամբ:

Քայլ 1: Պարզել տվյալ դպրոցի առաքելությունը, այսինքն՝ ներկայացնել

դպրոցի այն տեսակի հեռապատկերը, որին ձգտում է հասնել

տվյալ հաստատությունը:

Քայլ 2: Վերլուծել առկա իրավիճակը, բացահայտել դպրոցի ուժեղ և թույլ

կողմերը: Պարզել և ձևակերպել առկա հիմնախնդիրները, դրանց

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:

Քայլ 3: Գործողության ոլորտների և նրանցում առկա հիմնախնդիրների

վերլուծության արդյունքում սահմանել կոնկրետ նպատակներ:

Քայլ 4: Յուրաքանչյուր նպատակի համար սահմանել այն խնդիրները,

որոնց լուծման արդյունքում կարելի է հասնել այդ նպատակին:



Քայլ 5: Յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել ձևակերպել

համապատասխան գործողություններ, դրանց իրականացման

պատասխանատուներ, ժամկետներ, ականկալվող արդյունքներ:

Քայլ6: Հստակ ներկայացնել զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման

մեխանիզմները: Կազմել համապատասխան բյուջե:

Քայլ 7: Կանխտեսել ծրագրի իրականացման ռիսկերը, նախատեսել

դրանց ազդեցության նվազեցման ուղղված գործողությունները:

Քայլ 8: Նախատեսել ծրագրի մշտադիտարկման, վերահսկողության

մեխանիզմներ, մշակել այն ցուցանիշները, որոնց միջոցով կարելի է

գնահատել ծրագրի իրականցման արդյունավետությունը:
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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆ

Դպրոցի առաքելությունը

Իրավիճակի վերլուծություն

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի խնդիրները

Գործողությունները, կատարողները, 
ժամանակացույցը

Ծրագրի բյուջեն

Ծրագրի ռիսկերը

Ծրագրի գնահատման ցուցիչները, վերահսկողություն
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Դպրոցի առաքելությունն  իրականացնող որոշակի դրույթներ.
1. Բարձրակարգ կրթություն ստանալու համար անհրաժեշտ միջավայրի

ձևավորում:
2. Կրթական նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, կրթության

անհատականացման շնորհիվ որակյալ կրթություն ստանալու համար
անհրաժեշտ պայմանների ձևավորում:

3. Հետագա կյանքում սովորողների ինքնահաստատման համար անհրաժեշտ
կոմպետենցիաների ձեռքբերման բարենպաստ կրթական միջավայրի
ապահովում:

4. Հաջողակների դպրոց.
➢յուրաքանչյուր սովորողի կարիքներին համահունչ անհրաժեշտ ուշադրության ապահովում,
➢այնպիսի պայմանների ստեղծում, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող որոշակի ոլորտում կարող է
ինքնահաստատվել և դառնալ հաջողակ,
5. Օտար լեզուների խորացված ուսուցմամբ, արտասահմանյան իր հասակակիցների հետ
անմիջական շփումների միջոցով համաշխարհային մշակույթին ծանոթ, հայրենասեր
քաղաքացու ձևավորում:

Դպրոցի առաքելությունը
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Համայնքի սոցիալ-մշակութային կենտրոն հանդիսացող 
ժամանակակից դպրոց բոլորի համար:

Համայնքի հետ ակտիվ համագործակցող դպրոց, որտեղ 
կարող են սովորել և իրենց առանձնահատկությունները

առավելապես դրսևորեն, և՛ սովորական, և՛ օժտված 
երեխաները:

6. Դպրոց բոլորի համար. դպրոց, որտեղ կարող են հաջողությամբ սովորել և´
սովորական, և´ օժտված երեխաները:

7. Համայնքի հետ ակտիվ համագործակցող, համայնքի սոցիալ-մշակութային 
կենտրոն հանդիսացող դպրոցի ձևավորում:
8. Դպրոցը ոչ թե նախապատրաստում է երեխային կյանքին, այլ նա արդեն իսկ 
ապրում է այսօր:
9. Յուրաքանչյուր երեխա ունակ է սովորելու, սակայն յուրաքանչյուրն ունի 
զարգացման իր հետագիծը:
10. Օժտված երեխաների տարբերակված, խորացված ուսուցման կազմակերպման 
համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում:
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Իրավիճակի վերլուծություն, ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտում , 
հիմնախնդիրների սահմանում

Ուժեղ կողմեր
1. ԴԶԾ-ի բոլոր կետերը չեն հակասում
գործող օրենքներին և նորմատիվ ակտերին:
2. Կառավարման և խորհրդակցական

մարմինները
3. Աշակերտական համակազմը
4. Մանկավարժական համակազմը

Թույլ կողմեր
1. Դպրոցի շենքային պայմանները և

նյութատեխնիկական բազան
2. Ֆինանսատնտեսական գործունեությունը
3. Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները

Հնարավորություններ
1. Աշխատակազմի ունի բարձր
մասնագիտական որակավորում
2. Հաշվարկը հիմնված են է միայն բյուջետային
հատկացումների վրա: Աշակերտաթվի աճը
գնահատված է հնարավորին ½-ով՝ ռիսկերը
նվազեցնելու համար:

3. Հագեցվածությունը հասնում է ցանկալի

85 %, խնդիրը կլուծվի 5 տարում:

Վտանգներ
1. Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի ոչ

բավարար հագեցվածություն
2. Դպրոցի ֆինանսական սահմանանափակ

հնարավորություններ



Դպրոցի զարգացման ծրագրի նպատակներից են.
➢դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող նորմատիվային
փաստաթղթերի փաթեթի ստեղծումը,
➢դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի հարստացումը,
➢դպրոցի կաբինետների, լաբորատորիաների կահավորումը,
➢դպրոցի մասնաշենքերի հիմնովին վերանորագման իրականացումը,
➢դպրոցի դաստիարակչական համակարգի կատարելագործումը,
➢դպրոցի մանկավարժական համակազմի մասնագիտական
որակավորման բարձրացումը,
➢կրթության որակի ներքին գնահատման համակարգի
կատարելագործումը,
➢սովորողների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված
ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ներդնում,
➢մասնագիտական կողմնորոշման և հետագա կրթության համար
անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորումը,

Դպրոցի զարգացման ծրագրի նպատակները և խնդիրները
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➢աշակերտական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության
կատարելագործումը,
➢սովորողների առողջության պահպանմանն ուղղված
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կատարելագործումը,
➢դպրոց-ծնող-համայնք կապերի ամրապնդումը,
➢ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական
ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման արդյունավետության
բարձրացումը,
➢դպրոցի կառավարման ժողովրդավարացումը, դպրոցի զարգացման գործում
ծնողների և համայնքի ներուժի օգտագործման արդյունավետության
բարձրացումը:

Ծրագրի նպատակն է համապատասխանացնել Երևանի Մ.Նալբանդյանի
անվան հ. 33 հիմնական դպրոցը ազգային դպրոցի չափանիշներին, ապահովել
աշակերտների համակողմանիորեն զարգացումը, հայրենասիրության և
մարդասիրության ոգով դաստիարակումը, մասնագիտական կողմնորոշման
նախապատրաստումը: Այդ նպատակով նախատեսվում է իրականացնել
վարչական, դաստիարակչական, մեթոդական և նյութատեխնիկական
միջոցառումներ և կատարելագործումներ:

Երևանի Մ. Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց Զարգացման ծրագիր 2021-2026



Դպրոցի բնութագիրը

• 304 աշակերտ, 
• 14 դասարան, դասարանի միջին խտությունը` 21,7 աշակերտ
• 14 դասարաններ կահավորված են աշակերտաթվին համապատասխան գույքով,
• դասարանների գույքը հնամաշ է
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Առկա է 
• Ներքին հեռախոսային և համակարգչային ցանց,
• մշտական INTERNET
• 3 A4 ֆորմատի պատճենահանող սարք,
• 1 պրոյեկտոր
• լազերային տպիչ
• Էլեկտրոնային գրատախտակ
• առարկայական կաբինետներ/ հին հագեցվածություն/
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Դպրոցում աշխատում է 37 ուսուցիչ` բարձրագույն մասնագիտական 
կրթությամբ: 
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Դպրոցի բնութագիրը
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4. Դպրոցի զարգացման ուղղություններըԴպրոցի զարգացման ուղղությունները
Մանկավարժական համակազմ

➢ Երիտասարդ ուսուցիչների համար կազմակերպել «Երիտասարդ
մանկավարժի դպրոց»։
➢ Վերակազմակերպել և ապահովել փորձի փոխանակում փորձառու և
սկսնակ ուսուցիչների միջև:
➢ Վերակազմակերպել ներդպրոցական մեթոդական և առարկայական
սեմինարները։
➢ Կազմակերպել ուսուցիչների մասնակցությունը տարբեր մրցույթային և
կատարելագործման ծրագրերին:
➢ Մշակել և ներդնել ուսուցչի աշխատանքի գնահատման հստակ
չափանիշներ, օբյեկտիվորեն գնահատել նրանց աշխատանքը:
➢ Ներդնել լավագույն ուսուցիչների խրախուսման /պարգևատրման/
համակարգ։
➢ Զարգացնել ուսուցիչների կարողությունները սովորողների նախնական
գիտելիքները որոշելու համար:
➢ Զարգացնել ուսուցիչների կարողությունները սովորողների տարիքային
հոգեբանությունը ճանաչելու, արդյունավետ աշխատելու համար:
➢ Զարգացնել դպրոցի հոգեբանական ծառայությունը, սովորողներին և
ուսուցիչներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու, նրանց օգնելու և
դասարանում առաջացող խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար:



Դասավանդման արդյունավետության բարձրացման նպատակով 
անհրաժեշտ է՝
❖ Ապահովել դպրոցի  ուսուցչների մասնագիտական վերապատրաստումը և 
ատեստավորումը:
❖ Ճանաչողական ակտիվության խթանման համար կիրառել աշակերտակենտրոն
մոտեցումներ, օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մշակել տնային և
դասարանային աշխատանքների նոր ձևեր:
❖ Ապահովել արդար, սկզբունքային գնահատում, կիրառել գնահատման նոր
մոտեցումներ:
❖ Ապահովել դպրոցը ուսումնամեթոդական գրականությամբ: Մշակել դասալսման և
ուսուցչի աշխատանքի գնահատման բովանդակալից, թվային ամփոփվող ձևեր:
❖ Ուսուցիչների կողմից համակարգչային գիտելիքներ ձեռք բերելու և կատարելագործելու
նպատակով կազմակերպել ներդպրոցական ուսումնական միջոցառումներ:
❖ Խրախուսել մանկավարժներին` հետազոտական աշխատանքներ կատարելու և
սեփական գիտակրթական նյութերը ներկայացնելու համար:
❖ Ապահովել փորձի փոխանակում սկսնակ և փորձառու ուսուցիչների միջև:
❖ Խթանել ուսուցիչների մասնակցությունը տարբեր մրցույթային և կատարելագործման
ծրագրերին:
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Մեթոդական կատարելագործում
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Մանկավարժական համակազմի մասնգիտական 
կատարելագործում

1.1. Զագացնել ուսուցիչների 
դասավանդման ժամանակակից 
մեթոդների կիրառման  
կարողությունները

1.2.Ուսուցիչների մեջ ձևավորել 
ուսուցանող գնահատման 
իրականացման բավարար 
հմտություններ

1.3.Զարգացնել ուսուցիչների 
համակարգչյին գրագիտությունը և 
դասապրոցեսում ՏՀՏ-ների կիրառման 
կարողությունները

1.1.1.Առարկայական մ/մ-ում 
քննարկել խնիրը,բացահայտել 
կարիքները:
1.1.2.Ուսուցիչներին մասնակից 
դարձնել ԿԱԻ կողմից 
կազմակերպվող 
վերապատրաստման 
դասընթացներին:
1.1.3.Կազմակերպել 
պարբերաբար գործող սեմինար 
պարապմունքներ, որտեղ 
փորձառու 
ուսուցիչներըկներկայացնեն 
իրենց փորձը:
1.1.4. Տնօրինության կողմից 
կազմակերպել դասալսումներ, 
արդյունքները քննարկել մ/մ 
նիստերում:

1.2.1. Կազմակերպել ԿԶՆԱԿ-ի 
համապատասխան մասնագետի 
խորհրդատվության սեմինար 
դպրոցի մ/մ նախագահների և 
ուսուցիչների հետ:
1.2.2. Ուսւցիչների ուժերով մշակել 
ուսուցանող գնահատման 
գործիքներ(հարցաթերթ, 
ռուբիկոն, առաջադրանքներ, 
թեսթեր)
1.2.3. Իրականացնել ուսուցանող 
գնահատման  
արդյունավետության գնահատում:

1.3.1. Համակարգչային բավարար 
գրագիտությունչունեցող 
ուսուցիչների համար 
կազմակերպել վերապատրստման 
դասընթացներ
1.3.2.Յուրաքանչյուր ուսումնական 
առարկայի համար ստեղծել 
ինտերնետային պաշարների բանկ
1.3.3.Կազմակերպել 
ինֆորմատիկայի և այլ 
առարկաների ուսուցիչների 
կողմից համատեղ վարվող դասեր: 
Հեռավար ուսուցման ընթացքում 
ապահովել ուսուցման ամբողջ 
ընթացքը:

Գործողություն
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Աշակերտական համակազմ

❖Սովորողների մոտ զարգացնել նախնական գիտելիքները:
❖Նպաստել սովորողների մտավոր զարգացմանը, մշակութային դաստիարակությանը:
❖Ձևավորել սովորողների զարգացվածությունը և զարգանալու հույսերի պլանավորումը:
❖Ակտիվացնել ռազմահայրենասիրական աշխատանքը դպրոցում։ «Երիտասարդ
երկրապահ»:
❖Ստեղծել «Ճանաչի´ր Հայրենիքը» պատմա-աշխարհագրական զբոսաշրջային ակումբ:
❖Ստեղծել ակտիվ գործող խմբակներ ՝ երգչախմբային, նկարչության, թատերական:
❖Անցկացնել դպրոցական միջոցառումները՝ համերգներ, թատերական
ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, համայնքում գործող մանկապարտեզների և
միջդպրոցական գրադարաններիի հետ:
❖Սովորողներին ընդգրկել հասարակական ակտիվությունը խթանող, քաղաքացիական
գիտակցության բարձրացմանը նպաստող միջազգային ծրագրերին:
❖Դպրոցական պրակտիկայում ներմուծել ամենամյա դպրոցական մարզական
օլիմպիադայի անցկացում: Մարզադահլիճը նորոգումից հետո կահավորել ժամանակին
համահունչ: Դպրոցի բակը իր տարածքային ամբողջականությամբ օգտագործել
սպորտային մրցաշարեր կազմակերպելու համար:
❖ Հանդիսությունների դահլիճում ապահովվել դպրոցական միջոցառումների բնականոն
ընթանցքը: Աշակերտների մոտ առավելապես զարգացնել գեղագիտական և
մշակութային ճաշակը:
❖Դպրոցի գրադարանը ապահովել համապատասխան տարածքով և անհրաժեշտ
գրականությամբ՝ սովորողների մոտ խթանելով ընթերցելու ձգտումը և կազմակերպել
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Համագործակցությունը համայնքի հետ

1. Բարձրացնել ծնողկոմիտեի իրական դերը դպրոցի կյանքում։ Մի
շարք հարցեր փոխանցել նրանց իրավասության տակ.
➢ դպրոցի բոլոր արտաբյուջետային միջոցների տնօրինումը,
➢ արտադպրոցական միջոցառումների կազմակերպումը,
➢ աշակերտների վարքի և կարգապահության հարցերը,
➢ բուֆետի աշխատանքի վերահսկողությունը։

2. Մասնակցել ծնողխորհրդի նիստերին, հանդես գալ
առաջարկություններով: Լսել ծնողների հաշվետվությունները իրենց
կատարած աշխատանքի մասին:

3. Կազմել հանդիպումների ժամանակացույց ամբողջ ուստարվա
համար:

4. Կազմակերպել համատեղ(ծնող, աշակերտ, ուսուցչական
կոլեկտիվ) տարեվերջյան միջոցառումներ:

5. Համագործակցել տեղական և ինքնակառավարման մարմինների
հետ:

Հիմնել մշտապես գործող «ծնողական համալսարան»:



Վարչական բարեփոխումներ

❖ Ապահովել դպրոցի աշխատանքի, այդ թվում ֆինանսական գործունեության,
լրիվ հրապարակայնությունը դպրոցի վեբ կայքի միջոցով։ Այդ նպատակով
մշակել նախագիծ և ստեղծել նոր խնդրին համապատասխան կայք։
❖ Վերակազմակերպել դպրոցի վեբ կայքը:

Վարչական բարեփոխումների նպատակն է ապահովել դպրոցի գործունեության
այնպիսի կազմակերպում, երբ յուրաքանչյուր աշխատողի համար հստակ
սահմանված կլինի նրա պարտականությունները, կստեղծվեն աշխատանքի և
մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանները:
Նախատեսվում է՝
❖Կատարել տնօրինության կազմի միջև պարտականությունների այնպիսի
բաժանում, որը կապահովի բոլոր օղակների արդյունավետ կառավարումը և
աշխատանքը: Տարանջատել դասապրոցեսի ուսումնակազմակերպչական
աշխատանքը ուսումնամեթոդականից:Ապահովել մշտական վերահսկողություն և
անհատական պատասխանատվություն:

❖ Ապահովել կատարվող աշխատանքի հստակ քանակական հաշվառում և
բովանդակային արժևորում:
❖ Մշակել և ներդնել ամբողջ դպրոցի աշխատանքի համակարգչային
պլանավորման, հաշվարկման և հաշվետվության միասնական համակարգ:
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Դաստիարակչական  համակարգի կատարելագործում

❖Հատուկ ուշադրություն դարձնել դասղեկների աշխատանքային պլանների վրա:
Դասղեկական ժամերը և արտադասարանական միջոցառումները օգտագործել
աշակերտների բարոյական և հայրենասիրական դաստիարակության համար:
❖Յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմամբ ցուցաբերել անհատական
մանկավարժական աջակցություն: Հատուկ մանկավարժական միջոցառումներ
կազմակերպել դժվար դաստիարակվող երեխաների հետ:
❖Զարգացնել աշակերտների ինքնավարության համակարգը, ապահովել
պատասխանատվության բարձրացումը:
❖Կազմակերպել կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ ուղղված դժբախտ
պատահարներից պաշտպանվելու երեխաների կարողությունների ստեղծմանը:
Պարբերաբար անցկացնել ոչ ձևական ուսուցողական տագնապներ և
տարահանումներ:
❖Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համար դպրոցի խորհրդի հետ
իրականացնել միջոցառումներ, ձևավորել դպրոցական ավանդույթներ:
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▪Ապահովել ծնողների մասնակցությունը և համագործակցությունը աշխատակազմի
հետ սովորողների դաստիարակության և ճանաչողական ակտիվության
զարգացման գործում:
▪ Հատուկ ուշադրություն դարձնել ծնողների մոտ դպրոցի գործունեության և
աշակերտի աշխատանքի ու հաջողությունների նկատմամբ ճիշտ գնահատմանը,
հոգեբանամանկավարժական տեղեկացվածության բարձրացմանը: Պարբերաբար
անցկացնել համադպրոցական ծնող-ուսուցիչ հանդիպումներ, ծնողական
սեմինարներ:
▪ Ընդլայնել ծնողների մասնակցությունը դպրոցի կառավարման գործընթացներում:
▪ Բացառել ծնողների և ուսուցիչների միջև ֆինանսական փոխհարաբերություններ:
Բոլոր տեսակի նյութական ներդրումների և ծախսերի անհրաժեշտության դեպքում
որոշումների կայացումը և գործարքների կատարումը թողնել ծնողական խորհրդի
հայացողության:
▪ Դասագրքերի վարձավճարները իրականացնել առանց դասղեկների
մասնակցության, վճարումները կատարել անմիջապես բանկ կամ
հաշվապահություն:
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Կրթության բովանդակությունը

❖Ներդնել դպրոցում ակտիվ ուսուցման տարբեր ձևեր։

❖Մշակել հեռանկարային մասնագիտությունների` երաժշտություն,
նկարչություն, սպորտ, արտադասարանական աշխատանքի ընդհանուր
ծրագիր վաղ հասակից երեխաների զարգացման համար:

❖Պարտադիր դպրոցական ժամերի հաշվին մշակել ծրագրեր և դասավանդել
նոր առարկաներ` «Համաշխարհային գրականություն», «Համակարգչային
դիզայն», «Ռոբոտաշինություն», «Հետաքրքրական մաթեմատիկա և
տրամաբանական խաղեր», նոր օտար լեզու։

Մշտական վերահսկողության տակ վերցնել.
❖դասերի ամենօրյա պարտադիր պլանավորումը,
❖աշխատանքի և դասավանդման ընթացքում թվային տեխնոլոգիաների
պարտադիր օգտագործումը։
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Նյութատեխնիկական ապահովվածություն
Դպրոցի արդյունավետ գործունեության համար կարևորագույն պայմաններից է
լիարժեք նյութատեխնիկական ապահովվածությունը: Ապահովել նախ և առաջ
դպրոցի վարկանիշը և որպես հետևանք՝ աշակերտաթվի աճը:
1. Հետևողական լինել դպրոցի՝ առաջնահերթությամբ նորոգվող դպրոցների

շարքում պետական ծրագրում ընդգրկվելու գործում
• Հանդիպում կազմակերպել նախարարի հետ՝ նկարներով և մասնագիտական

եզրակացությամբ ներկայացնելով իրավիճակը:
• Քաղաքաշինության ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ կապ պահպանել:
• Խնդիրը ներկայացնել քաղաքապետին:
• Հովանավորություն փնտրել գործարարների, նախկին շրջանավարտների մեջ:
2. Հիմնանորոգման ժամանակ հետևել կաբինետային սենյակների

հարմարեցմանը դպրոցի կրթական պահանջներին(քիմ.կաբինետի ծխատարը):
• Ուսումնասիրել աշխատանքային նախագիծը:
• Ծանոթանալ պատասխանատուների և կատարողների հետ:
• Դպրոցի տեխանձնակազմից իրազեկված անձի նշանակել որպես կատարող

աշխատանքը ուսումնասիրող, մշտադիտարկող:
• Մշտապես շրջել, հետևել ընթացքին:



Մինչև 2022թ. անհրաժեշտ է ստեղծել ուսումնական գործընթացի համար
անհրաժեշտ բոլոր տեսակետերից բարենպաստ ուսումնական միջավայր: 

Մասնավորապես՝
❖ամեն տարի արձակուրդների շրջանում իրականացնել դպրոցի
մասնաշենքերի հիմնանորոգում: Ապահովել բոլոր կաինետները,
միջանցքները և դասարանները շերտավարագույրներով, աշխատանքային
վիճակում պահել դռների փականները, անմիջապես ապակեպատել կոտրվող
պատուհանները,
❖խստագույն հետևել սանհանգույցների և բուֆետի բոլոր
սանիտարահիգիենիկ նորմերի համապատասխանությանը, ապահովել նրանց
քաղաքակիրթ, նորոգված և հարմար կահավորված տեսքը:
❖ապահովել դպրոցը անհրաժեշտ ուսումնական կահույքով, պարբերաբար
համալրել և նորոգել այն,
❖առարկայական կաբինետները համալրել անհրաժեշտ մեթոդական
պարագաներով,
❖վերաիմաստավորել հանդիսությունների դահլիճի դերը՝ սովորողների մոտ
զարգացնելով գեղագիտական ճաշակ,
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❖ դպրոցի մարզադահլիճը կահավորել՝ ապահովվելով սովորողների
ֆիզիկական առողջությունն ու հոգու ներդաշնակությունը (ավարտել 2023թ.),
❖ աշխատակազմի համար ստեղծել անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ:
Բոլոր ուսուցիչներին, տնօրինության անդամներին և մեթոդմիավորումներին
ապահովել անհատական աշխատատեղերով, անհրաժեշտ և հարմար նոր
կահույքով, համակարգչային և տպող-բազմացնող սարքավորումներով, արագ
ինտերնետ կապով: Պարբերաբար նորացնել սարքավորումները, տրամադրել
անհրաժետ քանակությամբ գրենական պիտույքներ:
❖Առարկայական կաբինետներում տեղադրել համակարգիչներ ինտերնետ
կապով և ցուցադրական սարքերով /Smart-գրատախտակ, պրոյեկտոր,
հեռուստացույց/ (ավարտել 2026թ.):
❖ Ստեղծել դպրոցական հրաձգարան, կոմպլեկտավորել օդամղիչ զենքով
(ավարտել 2022թ.):
❖Տարրական օղակի դասարաններում տեղադրել համակարգիչներ ինտերնետ
կապով և ցուցադրական սարքերով /Smart-գրատախտակ, պրոյեկտոր,
հեռուստացույց/ (ավարտել 2026թ.):
❖Դպրոցի բակը բարեկարգել՝ ապահովելով սովորողների հանգիստը,
ձևավորելով սիրո և հոգատարության զգացում դեպի հայրենի բնությունը
(ավարտել 2022 թ.):
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Նյութատեխնիկական բազան և ֆինանսները

Բոլոր դասասենյակները,առարկայականկաբինետները և

մեթոդմիավորումները հագեցնել անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով.

հ Անվանում 1 դաս.

քանակ
Առկա Պակաս

Միավորի 

արժեք

Անհրաժեշտ

գումար

1 Աշակերտական սեղան/աթոռ 15 10 25000 250000

2 Ուսուցչի սեղան 1 11 35000 385000

3 Գրապահարան 1 10 40000 400000

4 Գրատախտակ 1 5 15000 75000

5 Համակարգիչ /բացի ինֆորմատիկայի կաբ./ 1 5 150000 750000

6 Պրոյեկտոր 1 1 2 180000 360000

Ընդամենը 1 970 000
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Ծրագրի ժամանակացույց

Նյութատեխնիկական բազան և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը
1 Իրականացնել դպրոցի հիմնանորոգումը 2021-2026

2 Ամբողջ դպրոցը ապահովել անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով 2021-2025

3 Ապահովել դպրոցը բոլոր գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներով 2021 թ.
Մանկավարժական համակազմը

5 Կազմակերպել ներդպրոցական մեթոդական և առարկայական սեմինարներ
Ամենամսյա

2021թ.
6 Մշակել և ներդնել ուսուցչի աշխատանքի գնահատման համակարգ 2021-2022թթ.
7 Իրականացնել առաջատար ուսուցիչների նյութական խրախուսում 2021 թ.

8
Մշտական հսկողություն սահմանել պարտադիր պարտականությունների
կատարման նկատմամբ

2021 թ.

Աշակերտական համակազմը

9
Ստեղծել «Ճանաչիր Հայրենիքը» պատմա-աշխարհագրական տուրիստական
ակումբ

2021թ.

10 Կազմակերպել ամենամյա դպրոցական մարզական օլիմպիադա 2022թ.

11 «Երիտասարդ երկրապահ» ռազմահայրենասիրական խմբակ 2021
Ծնողների  համակազմը

12 Հիմնել մշտապես գործող «ծնողական համալսարան» 2021թ.
13 Ծնողական կոմիտեին տալ իրական լիազորություններ 2021թ.

Վարչական բարեփոխումներ
14 Վերանայել գործող «Աշխատակարգը» 2021թ.

15
Ներդնել ամբողջ դպրոցի աշխատանքի համակարգչային հաշվառման և
հաշվետվության համակարգ

2021թ.
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Իրավիճակի վերլուծություն, հիմնախնդիրների սահմանում

Հասնել նրան, որ յուրաքանչյուր երեխա դուրս

գա դպրոցից քաղաքակիրթ՝

հայրենասիրական

ոգով դաստիարակված և

բազմակողմանի զարգացած:

Պատրաստ, իր նախասիրություններին

համապատասխան, հետագա կրթության:

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնելու դեպքում
դպրոցը բովանդակային առումով կկարողանա կատարել ազգային դպրոցի

առջև դրված խնդիրները:



Շնորհակալություն


