
Մ. Նալբանդյանի անվան հ 33 հիմնական դպրոց 

Արձանագրություն 1 

2020թ. սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ հ.33 դպրոցի կառավարման խորհրդի 

նիստը: Նիստին մասնակցում են 5 անդամներ (բացակա՝ Դադյան Արիստակես (1),  Լ. 

Խաչատրյան(3) և Լ. Գևորգյան (3)): Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով 

մասնակցում է դպրոցի տնօրեն՝ Ի.Վարդանյանը և գլխավոր հաշվապահ՝ Լ. 

Սարգսյանը: 

Օրակարգում՝ 

1.Օրակարգի հարցերի հաստատում: 

                                                                                                         /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

2. Նախորդ նիստի որոշումների կատարման արդյունքների մասին: 

                                                                                                          /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

3.Դպրոցի զարգացման ծրագրի հաստատում :   

                                                                                                   /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

4. 2020-2021 ուս.տարում դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարման ընթացքը 

վերահսկելու մասին: 

                                                                                              /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

5. 2020-2021  ուս.տավա կոլեգիալ խորհրդի աշխատակարգի մասին: 

                                                                                              /զեկուցող՝ Ն. Սարիբեկյան/ 

6.Ներքին գնահատման հաշվետվության ներկայացում: 

/զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

7.Դպրոցական մակարդակում մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների, այդ թվում՝ ԿԱՊԿՈՒ սովորողների կազմի ներկայացում:  

                                                                                                     /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

8.2020-2021 ուս.տարում  դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 

հայտարարելու մասին: 

/զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

9. 2020-2021 ուս.տարվա ուսումնական հաստատության ուսումնադաստիրակչական 

աշխատանքների տարեկան պլանի հաստատում: 

                                                                                        /  զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 



 

10. 2020-2021 ուս.տարվա ուսումնական հաստատության մանակավարժական 

աշխատողների աշխատանքային ռեժիմի և ուսպլանի հաստատում:        

                                                                                               /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

11. 2020-2021 ուս.տարում  3-րդ, 7-րդ, 9-րդ դասարանների անգլերենի և ռուսաց լեզվի 

դասաժամերի կիսում: 

                                                                                                     /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

12.2020-2021 ուս. տարվա տարիֆիկացիոն հանձնաժողովի կազմի հաստատում: 

/զեկուցող՝Ի. Վարդանյան/ 

13.2020-2021  ուս.տարվա տարիֆիկացիայի քննարկում: 

                                                                                                       /զեկուցող՝Լ.Սարգսան/ 

14. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պայմաններում հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման մասին:  

                                                                                          /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

Ելնելով  խորհրդի մի խումբ անդամների կարծիքներից, խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է ՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 

Ղեկավարվելով ուսումնական հաստատության կանոնադրության  51 –

րդvկետովnդպրոցի խորհուրդը 

                                                           ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

 Հաստատել դպրոցի զարգացման ծրագիրը:  

Հիմնվելով նախագահի առաջարկի և անդամների կարծիքների վրա խորհուրդը  

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

2020-2021 ուստարում խորհրդի նիստերը գումարել  հետևյալ գրաֆիկով՝   

4.09.2020, 17.10.2020, 31.01.2021,  23.04.2021, 9.07.2021 և նիստերը կայացնել ժ 15:00: 

Հիմք ընդունելով տնօրենի նեևկայացրաց հաշվետվության և հնչեցրած կարծիքների 

վրա, կառավարման խորհուրդը 

  ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 



Հավանություն տալ 201-2020  ուստարվա ներքին գնահատման հաշվետվության և 

հրապարակել այն դպրոցի պաշտոնական կայք էջում: 

Հիմք ընդոընելով հարղորդումը և գործող կարգերը, կառավարման խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

5-րդ դասարանի 3 աշակերտների ներկայացնել վերագնահատման, իսկ  առաջին 

դասարանի 5 աշակներտի ներկայացնել գնահատման 

Հաշվի առնելով դպրոցի տնօրենի հաղորդումն ու մեկնաբանումը խորդուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հայտարարել մրցույթ ինֆորմատիկայի, անգլերեն, երաժշտության և տեխնոլոգիայի   

առարկաների ուսուցիչների  թափուր տեղի համար և մրցույթի հայտարարության 

տեքստը,  ըստ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի,  

հրապարակել<<Կրթություն>>թերթում: 

Ղեկավարվելով ուսումնական հաստատության  կանոնադրության դրույթներով, հիմք 

ընդունելով մանկխորհրդի կողմից ընդունվածբհաստատության 

ումնադաստիրակչական  աշխատանքների  2020-2021բուս. տարվա տարեկան 

պլանը, խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 

Հաստատել 2020-2021 ուս. տարվա ուսումնադաստիրակչական աշխատանքների 

տարեկան պլանը: 

Ղեկավարվելով վերադասի հանձնարարականով և ելնելով հաստատության 

առանձնահատկություններից,  խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

ա/ 2020-2021 ուս.տարվա պարապմունքներն անցկացնել 6 օրյա շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությամբ: 

բ/ դասերն սկսել առավոտյան ժամը 8 30-ին : 

գ/ հաստատել 2020-2021 ուստարվա ուսպլանը 

        

Հիմք ընդունելով մանկխորհի որոշումը՝ Ի.Վարդանյանը առաջարկեց կիսել  3-րդ, 7-

րդ, 9-րդ դասարաններում օտար լեզուների դասաժամերը առարկաների 

դասավանդումը արդյունավետ դարձնելը, հիմնվելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 

31.08.2020թ. N 25-Ն հրամանը հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 



Հավանություն տալ տնօրենի առաջարկին և կիսել  3-րդ,  7-րդ,  9-րդ դասարաններում 

օտար լեզուների դասաժամերը: 

Համաձայն ուսումնական հաստատության կանոնադրության  51 –րդ կետով 

սահմանված կարգի հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է՝ 

 Հաստատել ուսումնական հաստատության 2020-2021 ուս. տարվա տարիֆիկացիոն 

հանձնաժողովի կազմին՝ 

Հանձնաժողովի նախագահ՝   Ի.Վարդանյան - տնօրեն 

                             Անդամներ՝ Ն.Մխիթարյան  -ուսումնական աշխ. գծով փոխտնօրեն,                      

                                                    Լ. Սարգսյան – գլխավոր. հաշվապահ, 

                                                   Վ.Թադևոսյան  -արհկոմի նախագահ 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Վճարումները կատարել ըստ հաստիքացուցակի և տարիֆիկացիայի: 

                                Նիստի նախագահ՝                                    Ն. Սարիբեկյան 

                                            Քատուղար՝                                     Վ.Թադևոսյան      


