
Մ. Նալբանդյանի անվան հ 33 հիմնական դպրոց, 

Արձանագրություն 11 

2020 թ. հուլիսի  8-ին տեղի ունեցավ հ.33 դպրոցի կառավարման  խորհրդի նիստը: Նիստին 

մասնակցում են 6 անդամները, բացակա՝ Լ. Խաչատրյան(2) և Լ. Գևորգյան(2): Նիստին 

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

գլխավոր հաշվապահ՝ Լ.Սարգսյանը: 

Օրակարգում՝ 

1.Օրակարգի հաստատում: 

                                                                                                                 / զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 

2. Նախորդ նիստի որոշումների կատարման մասին: 

/ զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 

3.Ուսումնական  հաստատության  ուսումնադաստիրակչական աշխատանքների տարեկան 

հաշվետվության  հաստատում:                                                                             

                                                                                                                                    /զեկ. Ի Վարդանյան/                                                                                                                                                    

4.Տնօրենի, տնօրենի տեղակալների, առարկայական մ/մ նախագահների 

հաշվետվությունների հաստատում: 

/զեկ. Ի Վարդանյան/ 

5.Հաստատոթյան հաջորդ ուստարվա ուսումնադաստիրակչական և կրթադաստիրակչական 

տարեկան պլան-ծրագրի հաստատում: 

                                                                                                                                   /զեկ. Ի Վարդանյան/                                                                                                                                                    

6.Ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական  երկրորդ  եռամսյակային 

հաշվետվության  քննարկում:                                                                                                          

                                                                                                                                     /զեկ. Լ.Սարգսյան/  

7.Եռամսյակային համամասնության բաշխմամբ կազմած ծախսերի նախահաշվի 

ներկայացում: 

                                                                                                                                        /զեկ. Լ.Սարգսյան/                                                                            

8.Զարգացման ծրագրի կատարողականի մասին:                                     

                                                                                                                                   /զեկ. Ի Վարդանյան/ 

9.Կառավարման խորհրդի անդամների պարտականությունների և իրավունքների մասին: 

/ զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 

10. Կառավարման խորհրդի աշխատանքների պլանավորման և կազմակերպման մասին: 

/ զեկ.Ն. Սարիբեկյան / 



11.Դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի հանար մրցույթ հայտարարելու մասին: 

                                                                                           /զեկուցող՝ Ի. Վարդանյան/ 

12.Դպրոցական մակարդակում մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

սովորողների կազմի ներկայացում:  

                                                                                                                                   /զեկ. Ի Վարդանյան/ 

Հաստատության խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 

Ըստ սահմանված կարգի՝ հիմք ընդունելով   ուսումնական հաստատության մանկխորհրդի 

3.06.2020 թ. թիվ 9 որոշումը, հաստատության  խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել տնօրենի ներկայացրած հաստատության  ուսումնադաստիրակչական 

աշխատանքների տարեկան հաշվետվությունը: 

Ըստ սահմանված կարգի՝ հիմք ընդունելով   ուսումնական հաստատության մանկխորհրդի 

3.06.2020 թ. թիվ 9 որոշումը, հաստատության  խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հաստատել տնօրենի ներկայացրած հաստատության  ուսումնադաստիրակչական 

աշխատանքների տարեկան հաշվետվությունը: 

Ըստ սահմանված կարգի՝ հիմք ընդունելով   ուսումնական հաստատության մանկխորհրդի 

3.06.2020 թ. թիվ 9 որոշումը, հաստատության  խորհուրդը  

                                                                   ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

 Հավանություն տալ 2020-2021 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական և   

կրթադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան-ծրագրին: 

  Ըստ սահմանված կարգի՝ հիմք ընդունելով գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված 

հաստատության ֆինանսատնտեսական գործունեության երկրորդ եռամսյակային 

հաշվետվությունը, խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

 Հավանություն տալ գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված 2020թ. երկրորդ 

եռամսյակին  ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացված 

հաշվետվությունը և հրապարակել այն դպրոցի պաշտոնական կայքում: 

Ըստ սահմանված կարգի՝ հիմք ընդունելով գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված 

հաստատության եռամսյակային համամասնության բաշխումը կազմած ծախսերի 

նախահաշվի մասին, խորհուրդը 



ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված եռամսյակային 

համամասնության բաշխումը կազմած ծախսերի նախահաշվին: 

  Ըստ սահմանված կարգի հիմք ընդունելով տնօրենի ելույթը՝ ուսումնական հաստատության 

խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ընդունել ի գիտություն տնօրենի զեկուցումը և հավանություն տալ կատարված 

աշխատանքներին: 

Ընդունելով խորհրդի նախագահի ելույթը՝ ուսումնական հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ընդունել ի գիտություն նախագահի զեկուցումը: 

Ընդունելով խորհրդի նախագահի ելույթը՝ ուսումնական հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Ընդունել ի գիտություն նախագահի զեկուցումը: 

Հաշվի առնելով դպրոցի տնօրենի հաղորդումն ու մեկնաբանումը խորդուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հայտարարել մրցույթ ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար և մրցույթի 

հայտարարության տեքստը,  ըստ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի,  հրապարակել 

«Կրթություն»թերթում և դպրոցի պաշտոնական կայքում: 

Նախագահ՝                                                    Ն.Սարիբեկյան 

Քարտուղար՝                                                 Վ. Թադևոսյան 

                              


