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ԴՊՐՈՑԻ  ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ 

 

Սա քո տունն է՝ ազատության և անկախության դարբնոցը 

 

ԴՊՐՈՑԻ  ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԴՊՐՈՑ  ԲՈԼՈՐԻ  ՀԱՄԱՐ 

 Դպրոց, որտեղ կարող են հաջողությամբ սովորել և՛ սովորական, և՛ օժտված 

երեխաները: 

 Դպրոց, որտեղ կերտվում է  ազգանվեր, հայրենասեր, կարողունակ, համամարդկային 

արժեքներով օժտված քաղաքացի: 

 Դպրոց, որտեղ զարգանում է անհատը, բացահայտվում են նրա անձնային 

որակները, որոնք անհրաժեշտ են նրան, հայրենիքին և հասարակությանը: 

 Յուրաքանչյուր երեխա ունակ է սովորելու, սակայն յուրաքանչյուրն ունի 

զարգացման իր հետագիծը և ժամանակահատվածը:  

 Դպրոց, որտեղ  սկիզբ  են առնում յուրաքանչյուր երեխայի 

երազանքները և հարթվում է  ուղին դեպի երազանքների   իրականացում: 

 

 

 

 

 

 

 

  



Հաստատության մասին ընդհանուր տեղեկություններ 
 

«Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական  դպրոց ՊՈԱԿ»-ը 

(այսուհետ`դպրոց)  շահույթ չհետապնդող, պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է:  

Դպրոցն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական  

տարրական և հիմնական  ընդհանուր   ծրագրեր իրականացնող    ուսումնական 

հաստատություն է: 

Դպրոցի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի  

Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` հիմնադիր): 

Դպրոցը հանդիսանում է ՀՀ Երևան համայնքի «Միքայել Նալբանդյանի անվան 

հ.33 միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

(պետռեգիստրի վկայականի գրանցման համարը՝ 27821003328, վկայականի  համարը 

03Ա056612, ծածկագիրը՝ 10003459, տրվ. 24.01.2003թ.) (այսուհետ՝ «Մ. Նալբանդյանի  

անվան հ. 33 հիմնական  դպրոց» ) իրավահաջորդը: 

Դպրոցն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության oրենսդրությամբ և դպրոցի կանոնադրությամբ: 

Դպրոցի գտնվելու վայրն է` ՀՀ , ք. Երևան,  Նար – Դոսի փողոց 38: 

 

 

 

 

 

 

  



Հաստատության գործունեության վերլուծության և 

նպատակադրման ոլորտները 
 

Դպրոցի շենքը  կառուցվել է 1982թ-ին,  ունի երկու մասնաշենք (Ա, Բ):  

Ա մասնաշենքը շահագործվում է  դպրոցի կողմից,  Բ մասնաշենքը  

ժամանակավորապես չի շահագործվում:    

1. Դպրոցի շենքային պայմանները, նյութատեխնիկական բազան 

Դպրոցը միահերթ է և  աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային ռեժիմով:  Գործում 

է 14 դասարան. դասարանները ապահովված են անհրաժեշտ  գույքով,  կա 8 

առանձնասենյակ, 3 լաբորատորիա, 8 առարկայական սենյակ, 4 ռեսուրս-սենյակ, 1  

համակարգչային սենյակ, 1 նախնական զինպատրաստության սենյակ, 1 զենքի 

պահեստ, 2 արհեստագործական սենյակ, 1 մարզադահլիճ,  1 նիստերի դահլիճ, 1 

գրադարան, ճաշարան, բուֆետ, բուժսենյակ,  5 զուգարան:  

Դպրոցն ապահովված է կապի, արտակարգ իրավիճակների ազդարարման 

համակարգով, առկա է ձայնային ազդանշանի համակարգ: Դպրոցը  իրականացնում 

է ներառական կրթություն՝դպրոցում առկա է թեքահարթակ:  

Դպրոցն ապահովված է հակահրդեհային անվտանգության լրակազմով: 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սովորողների և անձնակազմի 

տարհանման պլանը, որը հարմարեցված է նաև ԿԱՊԿՈւ աշակերտների 

կարիքներին: Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ 

համակարգով: Դպրոցն ունի մեկ գրադարանավարուհի, գրադարանային ֆոնդը 

բաղկացած է  7839 օրինակ գիրքից, ընթերցողների թվաքանակը` 250 : 

Դպրոցն ունի մեկ համակարգչային դասարան` համալրված 10 համակարգչով և 1 

էլեկտրոնային գրատախտակով, ինչի շնորհիվ տարբեր  առարկաների   ամփոփիչ և 

փորձարարական դասերն  առավել  արդյունավետ են իրականացվում:   

 

2. Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը  

Դպրոցը հիմնականում  ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, 

ֆինանսավորումը կատարվում է աշակերտների թվով: Դպրոցն ունի ինքնուրույն 

հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ: Որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք 

և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Դպրոցն իր 



անունից ձեռք է բերում ու իրականացնում գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրում պարտականություններ, դատարանում կարող է հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող:  

 

3. Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր 

Դպրոցն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` 

հայերեն անվամբ կլոր կնիք: Աշխատանքները կանոնակարգվում են հետևյալ 

իրավական ակտերով. ՀՀ կրթության մասին օրենք, ՊՈԱԿ-ների մասին օրենք,  

կառավարության որոշումներ, ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ, դպրոցի 

կանոնադրություն, դպրոցի տնօրենի հրամաններ, դպրոցի ներքին կարգապահական 

կանոններ:  

Դպրոցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կարող է համագործակցել ինչպես ՀՀ-ում գործող, այնպես էլ  oտարերկրյա 

ուսումնական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ: 

 

4. Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ 

Դպրոցն ունի՝  

 Կառավարման խորհուրդ`  բաղկացած 9 անդամից: Նախագահը դպրոցի ՄԿԱ  

գծով  փոխտնօրեն՝ Կ. Սարգսյանն է : 

 Մանկավարժական խորհուրդը  բաղկացած  է 37   անդամից: 

Մանկավարժական խորհրդի նախագահն է Ն. Մխիթարյան: 

 Ծնողական խորհուրդը բաղկացած է  14  անդամից: 

 

5. Աշակերտական համակազմը 

Դպրոցը լիցենզավորված է 815 աշակերտի համար (տարրական դպրոց 400 

աշակերտ, հիմնական դպրոց 415 աշակերտ): Ներկա պահին  դպրոցի   

աշակերտների թիվը 304 է, դասարանների միջին խտությունը` 21,7  աշակերտ:  

Տարրական դպրոցում (I- IVդասարաններ) կա մեկ  I դասարան, երկու  II դասարան,  

երկու  III դասարան,  երկու   IV դասարան: Տարրական դպրոցում աշակերտների 

ընդհանուր թիվը 141 է,  հիմնական դպրոցում (V- IX դասարաններ) կա. մեկ V 



դասարան, երկու  VI դասարան,  երկու  VII դասարան, մեկ VIII դասարան, մեկ  IX 

դասարան: Հիմնական դպրոցի  աշակերտների  ընդհանուր թիվը 164 է: 

  

6. Մանկավարժական համակազմը 

Դպրոցում աշխատում է 37 մանկավարժ. բոլորն ունեն բարձրագույն կրթություն: 

37 մանկավարժից  1-4  տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ ունեն 3-ը,  

5-9-ը տարվա`6-ը, 10-14 տարվա` 4-ը, 15 և ավելի տարվա`24-ը: Նրանցից  

կենսաթոշակային տարիքի են  2-ը: Մանկավարժների միջին տարիքը 45-ն է: Բոլոր 

ուսուցիչներն անցել են տարբեր վերապատրաստման դասընթացներ: Այս տարի 

ատեստավորվում են  նրանց 1/5 մասը: Մանկավարժներից 19-ը ունեն 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության որակավորման 1-ին աստիճան, 

իսկ 1-ը՝ 2-րդ աստիճան: Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների  թիվը ընդհանուր 33 

ուսուցիչների թվի համեմատ կազմում է 60%:  

 

7. Համագործակցություն  համայնքի, կրթության կառավարման մարմնի և շահառու 

կազմակերպությունների հետ 

Դպրոցի աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու և արդյունավետ 

անցկացնելու նպատակով դպրոցը համագործակցում է  մի շարք դպրոցների, այդ 

թվում` Արարատի մարզի Դարակերտի Դ. Լադոյանի անվան  միջնակարգ 

դպրոցի, դպրոց-կենտրոնների հետ: Սերտ համագործակցում է  Երևանի 

քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության, Կենտրոն թաղապետարանի 

հանրակրթության վարչության, ԿԳՄՍ նախարարության, ԿՏԱԿ-ի, ԿԶՆԱԿ-ի, 

ԴՇՀ-ի հետ: 

 

8. Ուսումնական միջավայր  

Ընդհանուր առմամբ դպրոցում ստեղծված է բարենպաստ 

ուսումնական/կրթական միջավայր` ուսման որակի և առաջադիմության 

բարձրացման համար: Դասասենյակները կահավորված են, պայմանները 

հնարավորինս հարմարեցված են ԿԱՊԿՈւ աշակերտներին,  սակայն գույքը 

բավականին հին է: 

 



 

 

9. Կրթության որակը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների  

Դպրոցի աշակերտների 8%-ը ԿԱՊԿՈւ աշակերտներ են, և ուսուցիչների  

բարեխիղճ և սրտացավ աշխատանքի արդյունքում 2020-2021 ուստարում  դպրոցի 

առաջադիմությունը եղել է 100%, որակը` 53%: 

Տարրական դպրոցում որակը կազմում է 65%, հիմնական դպրոցում` 42%: 

Դպրոցում գերազանց սովորող աշակերտների թիվը 48 է,  94-ը ուսման 

առաջավոր են: 

2020-2021 ուստարում դպրոցն ունեցել է  36 շրջանավարտ, որոնցից  երեքը 

ստացել են կարմիր վկայական:  

Այս ցուցանիշը վկայում է, որ դպրոցի ուսուցչական կազմում  աշխատում են 

մանկավարժական և ակադեմիական կարողունակություններով օժտված, 

մասնագիտական զարգացմանը մոտիվացված, ինքնազարգացման 

գործունեությամբ աչքի ընկնող, աշխատանքին նվիրված ուսուցիչներ:  

 

10. Տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ 

Դպրոցն ունի մեկ համակարգչային դասարան` համալրված 10 համակարգչով 

և 1 էլեկտրոնային գրատախտակով, ինչի շնորհիվ տարբեր  առարկաների   

ամփոփիչ և փորձարարական դասերն  առավել  արդյունավետ են անցնում: 

Դպրոցում կա 7 ցրիչ,  որոնցից  5-ը անշարժ տեղադրված է դասասենյակներում 

(յուրաքանչյուր հարկում մեկ հատ), մեկը`  շրջիկ, իսկ մյուսը՝ ամրացված է 

դահլիճում: Ցրիչների նման բաշխավածության նպատակն է` հնարավորինս 

հարմարավետություն ստեղծել ԿԱՊԿՈւ երեխաների համար, ստեղծել այդ 

երեխաների կարողությունների զարգացումն ապահովող բարենպաստ միջավայր,   

ինչպես նաև` ապահովել նրանց մասնակցայնությունը արտադասարանական 

աշխատանքներին և  սոցիալական ինտեգրումը: 

 

 

 

 



Հաստատության գործունեության՝ առանձնացված յուրաքանչյուր 

ոլորտում առկա խնդիրները 

 
1. Դպրոցի շենքային պայմանները, նյութատեխնիկական բազան 

Դպրոցը կարիք ունի  հիմնանորոգման՝  շենքային պայմանները 

անբարենպաստ ֆիզիկական վիճակում են:  Շենքը շահագործման պահից չի 

հիմնանորոգվել: Գնահատելով դպրոցի շենքային վիճակը, կարելի է արձանագրել 

առաջնահերթ կարիքներ.  

 գույքի համալրում  և նորացում, 

 պատուհաննեի և դռների ամբողջական փոխարինում նորով, 

 հատուկ ուշադրության են արժանի դպրոցի կոմունիկացիան` էլեկտրագծերը,  

ջրմուղ-կոյուղու ցանցը, արտաքին և ներքին լուսավորությունը, 

 դպրոցը  պետք  է  ունենա  բարեկարգ ճաշարան, որակյալ տաք սնունդ, 

 լաբորատորիաները  կարիք  ունեն արդիականացման, 

 հանդիսությունների մեծ դահլիճը անհրաժեշտ է կահավորել երաժշտական 

նորագույն տեխնիկայով, 

 կահավորված կաբինետները /մաթեմատիկայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, 

քիմիայի, աշխարհագրության, պատմության, հայոց լեզվի, ռուսերենի, 

անգլերենի, տեխնոլոգիայի/  անհրաժեշտ է կահավորել համակարգիչներով, 

ցրիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակներով, լաբորատոր  

սարքավորումներով, օդափոխիչներով, հարուստ դիդակտիկ նյութերով, 

թեմատիկ խտասկավառակներով,  ֆիլմադարանով, 

 ավանդական գրադարանը անհրաժեշտ է լրացնել ընթերցասրահով, 

առաջնահերթ է նաև էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծում` առնվազն  8-10  

համակարգիչներով, 

 դպրոցի բակի  բարեկարգում՝ ասֆալտապատում և կանաչապատում, 

 հրաձգարանի ստեղծում՝  ուսումնական զենքի համար նախատեսված  

պահարաններով, 



 խաղահրապարակի կառուցում` ժամանակակից հատուկ ծածկ ունեցող 

դաշտով, որը կարող է ծառայել թենիսի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի համար 

/երկրորդ մասնաշենքի առջև/, 

 փոքրիկ չափերով փողոցների և լուսակիրների մոդելներ` երթևեկության 

կանոնները սովորեցնելու համար /երկու մասնաշենքերի միջև / 

Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված դպրոցի  նյութատեխնիկական բազայի և դպրոցի շենքային 

պայմանների հետ: 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈւՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Դպրոցի շենքային պայմանները, 

նյութատեխնիկական բազան 

1. Համակարգչային սենյակ՝ համալրված 

10 համակարգչով և մեկ էլեկտրոնային 

գրատախտակով: 

2. 7 ցրիչ, այդ թվում` 5-ը անշարժ 

տեղադրված դասասենյակներում 

(յուրաքանչյուր հարկում մեկ հատ), 

մեկը`  շրջիկ, իսկ մյուսը՝ ամրացված  

դահլիճում:   

3. 2. ռեսուրս-սենյակ` վերանորոգված և 

հագեցած անհրաժեշտ նյութերով 

 

Թույլ կողմեր 

Դպրոցի շենքային պայմանները, 

նյութատեխնիկական բազան 

1. Շենքային անբարենպաստ 

պայմաններ 

2. Ոչ պատշաճ վիճակում գտնվող 

բուֆետ: 

3. 2 չկահավորված ռեսուրս սենյակ: 

4.  Ադիականացման և 

վերանորոգման կարիք ունեցող 3 

լաբորատորիա: 

5. Կոմունիկացիոն համակարգ: 

 

 

 

2. Դպրոցի ֆինանսական գործունեությունը  

Դպրոցի ֆինանսավորման միակ աղբյուրը պետական բյուջեն է: Դպրոցը 

ֆինանսավորումը ստանում է ժամանակին, սակայն  ֆինանսների 77%-ը 

վճարվում է  որպես աշխատավարձ, 10% -ը կոմունալ ծախսերն են, 13% -ը` այլ 

ծախսերը (գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, մաքրող միջոցներ, 



անհրաժեշտ պարագաներ մասնակի վերանորոգման համար):  Փաստացի, 

դպրոցը հատկացված բյուջե և ֆինանսներ չունի` իր առջև  ծառացած խնդիրների 

լուծման համար, չնայած այն բանին, որ այդ խնդիրները բավականին կարևոր են և 

առաջնային` սովորողի կենսամակարդակը և ինտելկտուալ կարողությունները 

վեր հանելու և զարգացնելու համար:  Այդ  խնդիրները լուծելու նպատակով  պետք 

է   դիմել ՝                       

 Բարեգործական հիմնադրամներին  

 Հասարակական կազմակերպություններին  

 ՄԱԿ-ի գրասենյակ 

 Բարեգործների 

 Այլ կազմակերպությունների 

Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված դպրոցի ֆինանսական գործունեության հետ: 

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Դպրոցի ֆինանսական գործունեությունը  

1. Դպրոցը ֆինանսավորվում է ժամանակին: 

2. Դպրոցն ունի կոմպետենտ հաշվապահ: 

 

 

Թույլ կողմեր 

 Դպրոցի ֆինանսական գործունեությունը  

1. Դպրոցի ֆինանսավորումը բավարար 

չէ առկա խնդիրների լուծման համար: 

2. Դպրոցը չունի հովանավոր: 

3. Դպրոցը չունի ֆինանսավորման այլ 

աղբյուրներ: 

 

 

3. Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր 

Օրենսդրական դաշտի փոփոխության հետ կապված, անհրաժեշտ է. 

 համակարգել  դպրոցի վարչակազմի կարողունակությունները՝ 

փաստաթղթերի նմուշօրինակների հիման վրա դպրոցավարական 

փաստաթղթեր ստեղծելու համար, 



  մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել սեմինարներ 

դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերին ծանոթացնելու համար,  

 վերանայել դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները, քննարկել 

մանկավարժական խորհրդով,  հաստատել կառավարման խորհրդով: 

Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի 

հետ: 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող 

իրավական ակտեր 

Դպրոցի մանկավարժական և աշակերտական 

կոլեկտիվը, ծնողական համայնքը 

պատրաստակամ են իրազեկվելու դպրոցի  

գործունեությունը կանոնակարգող 

իրավական ակտերին: 

 

Թույլ կողմեր 

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող 

իրավական ակտեր 

 

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող 

իրավական ակտերը հաճախակի 

ենթարկվում են փոփոխության: 

 

 

4. Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

Հաշվի առնելով, որ խորհրդի անդամներից ոչ բոլորն են հանդիսանում 

կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ուստի անհնրաժեշտ է կազմակերպել խորհրդի 

անդամների վերապատրաստումներ՝  «իրավունքներ» և «պարտականություններ» 

թեմաներով: Խորհրդակցական մարմինների անդամների համար կարելի է 

կազմակերպել իրազեկման  միջոցառումներ իրենց դերի կարևորության և 

անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

Որպես տնօրենի հավակնորդ, անձամբ չեմ ճանաչում վերը նշված 

մարմինների ներկայացուցիչներից  ոչ մեկին, սակայն կարծում եմ, որ իմ կողմից 

արված յուրաքանչյուր առաջարկ ողջունելի կլինի նրանց կողմից: 

 

 



5.  Աշակերտական համակազմը  

Աշակերտների հետ շփումների արդյունքում իրազեկվել եմ, որ դպրոցում 

սովորում են նաև ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ՝ եզդիներ: Դպրոցի 

աշակերտական խորհուրդը ակտիվ գործունեություն է ծավալում: Աշակերտներից  

շատերը հաճախում են մշակութային օջախներ, Բարսեղ Կանաչյանի անվան 

երաժշտական դպրոց, ինչպես նաև երկար տարիներ դպրոցում գործող թատերական, 

նկարչական և մարզական խմբակներում ընդգրկված են մեծ  թվով աշակերտներ: 

Ծանոթացա նաև առկա խնդիրներին, մասնավորաբար`  ցածր են առարկայական 

օլիմպիադաներին դպրոցի աշակերտների մասնակցության ցուցանիշները: 

Վերհանելով սովորողների կրթական կարիքներն ու համապատասխան 

տարիքային խմբերի սոցիալական պահանջմունքները, առաջնահերթ եմ համարում. 

 աշակերտական ինքնավարության ընդլայնումը` սովորողների իրավունքների 

ու պարտականությունների հանրայնացման և իրագործման համատեքստում, 

 առարկայական օլիմպիադաներին արդյունքներ գրանցելու նպատակով  

օլիմպիական թիմի, մարզչական խմբի և  հանձնարարականների շտեմարանի 

ստեղծումը, 

 մարզագույքի թարմացումը, 

 նկարչական պարագաների  թարմացումը, 

 խմբակային պարապմունքների համար անհրաժեշտ դեկորների և հագուստի 

թարմացումը: 

 

Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`   կապված աշակերտական համակազմի հետ:  

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Աշակերտական համակազմ 

1. Դպրոցում գործում են  խմբակներ, որոնց 

աշակերտները մասնակցում են մեծ 

պատասխանատվությամբ և սիրով: 

2. Հետաքրքրասեր են, գործունյա, 

Թույլ կողմեր 

Աշակերտական համակազմ 

1. Ազգային փոքրամասնությունների 

մշակութային արժեքներին 

չանդրադառնալը: 

2. Առարկայական օլիմպիադաների 



համագործակցում են տարբեր ՀԿ-ների 

հետ: 

3. Աշակերտական խորհուրդն ակտիվ 

մասնակցություն է ցուցաբերում  

ներդպրոցական և արտադպրոցական, 

աշխատանքներին, հանդես է  գալիս և՛ 

որպես կազմակերպող, և՛ 

միջոցառումների աջակից, և՛ նախաձեռնող: 

 

մասնակցությունը: 

3. Ինքնակրթությամբ և 

ինքնազարգացմամբ զբաղվելու 

կարևորությունը: 

 

 

    

6. Մանկավարժական համակազմը 

 Մանկավարժական կադրերի համակազմին աջակցելու,  նրանց 

մասնագիտական կարողունակությունները բարձրացնելու նպատակով 

նպատակահարմար է փուլ առ փուլ իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.  

 ապահովել ուսուցիչների կանոնավոր մասնակցությունը 

վերապատրաստումներին և ատեստավորման գործընթացին, 

 շահագրգռել մանկավարժներին՝ ներգրավվելու հետազոտական 

աշխատանքներին, 

 ստեղծել պայմաններ մանկավարժների փորձարարական աշխատանքների 

կազմակերպման համար, 

 թարմացնել  առարկայական մասնախմբերի մեթոդական աշխատանքները,  

կազմակերպելով նորարարական տեխնոլոգիաներով աշխատափորձի 

փոխանակում, 

 աջակցել դպրոցի մանկավարժների կարողունակությունների աճին` 

սովորողների տարիքային զարգացման առանձնահատկությունների, ինչպես 

նաև ԿԱՊԿՈւ աշակերտների սոցիալ-հոգեբանական խնդիրների 

բացահայտման և դրանց լուծման գործում: 

 աջակցել  բաց դասերի կազմակերպմանը և դրանց լուսաբանմանը, 

 աջակցել  թիմային և անհատական մասնագիտական հոդվածների  

նախագծմանը և տպագրմանը: 



Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված մանկավարժական համակազմի հետ: 

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Մանկավարժական համակազմը 

1. Դպրոցում ուսուցիչների 60%-ն ունի 

տարակարգ: 

2.  Ուսուցիչներն ունեն ԿԱՊԿՈւ 

աշակերտների հետ աշխատելու մեծ 

փորձառնություն: 

3. Ուսուցիչներն օժտված են թիմային, 

համագործակցային 

կարողունակություններով: 

Թույլ կողմեր 

Մանկավարժական համակազմը 

1.   Դպրոցը չունի ֆինանսական 

բավարար միջոցներ ուսուցիչների 

մասնագիտական հմտությունների 

պարբերական աճ ապահովելու 

համար: 

 

 

7. Համագործակցությունը  համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների և 

շահառու կազմակերպությունների հետ 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավման, սովորողներին 

ուսումնաճանաչողական գործունեության ակտիվացման,  մանկավարժների փորձի 

փոխանակման,  հասարակական կյանքին դպրոցի ակտիվ ներգրավվածության 

ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է շարունակել համագործակցությունը ԿԳՄՍ 

նախարարության, ԱԻՆ-ի, ԿՏԱԿ-ի, ԿԶՆԱԿ-ի, ԴՇՀ-ի, հանրակրթական դպրոցների, 

դպրոց-կենտրոնների, Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության, 

Կենտրոն թաղապետարանի հանրակրթության վարչության, Խ. Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ:   

Ես, որպես տնօրենի հավակնորդ, ուսումնասիրել եմ դպրոցի ներքին 

գնահատման փաստաթուղթը և, որպես Դ. Լադոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 

ուսուցիչ, երկու դպրոցների համագործակցության շրջանակներում,  հատկապես 

համաճարակի ժամանակահատվածում, համագործակցել եմ դպրոցի մի շարք 

ուսուցիչների հետ. համագործակցությունը պարբերական բնույթ է կրել, եղել է 



արդյունավետ և նպատակաուղղված: Համագործակցության ընթացքում խնդիրներ 

չեն առաջացել: Հարկ եմ համարում նշել,  որ անհրաժեշտություն կա նոր ծրագրեր 

մշակելու և ընդլայնելու համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը: 

  Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների և շահառու 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության հարցերին: 

   

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Համագործակցություն    

1. ԿԳՄՍ նախարարության 

2. ԿՏԱԿ 

3.  ԿԶՆԱԿ 

4. ԴՇՀ 

5. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

6. ԱԻՆ 

7. Դպրոց - կենտրոնների միություն 

8. Դ. Լադոյանի անվան միջնակարգ 

դպրոց 

 

 

 

 

 

Թույլ կողմեր 

Համագործակցություն    

1. Ծրագրերի սակավաթիվ լինելը 

2. Կրթության կառավարման 

մարմինների և շահառու 

կազմակերպությունների նեղ 

շրջանակ 

 

 

8. Ուսումնական միջավայր  

 

Կրթության զարգացման արդի միտումները և 21-րդ դարի մարտահրավերները 

սահմանում են ժամանակակից դպրոցի գերխնդիրը, այն է` կրթության որակի 

համապատասխանեցում հանրակրթության բարեփոխումների պահանջներին. 



ստեղծարար գործունեության խթանում, սովորողների վերլուծահամադրական, 

քննական-քննադատական մտածողության ձևավորում, գիտելիքների ինքնուրույն 

ձեռքբերում և կիրառում: Հանրակրթության գերակա խնդիրների առավելագույնս 

լուծումները ենթադրում են այնպիսի ուսումնական միջավայրի ստեղծում,  որը 

կնպաստի աշակերտի` դեպի ուսում/ուսումնառություն ուղղորդումը: Աշակերտները 

պետք է հնարավորություն ունենան դրսևորելու իրենց ստեղծագործական 

ունակությունները և հետաքրքրությունները, ուստի դպրոցում. 

 դասասենյակները պետք է աշակերտների համար լինեն գրավիչ և հետաքրքիր,  

 դասասենյակները հնարավորինս  հարմարեցված պետք է լինեն ԿԱՊԿՈւ 

աշակերտներին, 

  հաշվի առնելով աշակերտների տարիքը, դասարանում պետք է առկա լինեն 

խմբային և անհատական իրեր պահելու պահարաններ, գրենական տարբեր 

պիտույքներ` սոսնձող մատիտներ, ֆլոմաստերներ, սեղմիչներ, ամրակներ, 

գրիչներ, մկրատ, ծրարներ, կպչուն գունավոր թղթեր, մագնիսական տառեր, 

մատիտներ, նշագրիչներ /մարկերներ/, տարբեր գույների թղթեր, ներկեր և 

վրձիններ: Նաև անհրաժեշտ  են  ստեղծարար ունակությունների զարգացումը 

ապահովող    պարագաներ,    

 մանկավարժական գործունեությունը պետք է հիմնվի անձնուղղորդ մոտեցման 

սկզբունքի վրա, 

 պետք է իրականացվի լրացուցիչ  կրթութական գործունեություն՝ խմբակներ, 

մարզական  բաժիններ, նախասիրական  պարապմունքներ:  Դրանք  խոսում 

են  այն  մասին, որ  դպրոցում  փորձում  են  հաշվի  առնել  աշակերտի  

անհատական  հետաքրքրությունները, նրանց  հնարավորությունները, 

ուշադրություն  դարձնել  կրթության  ժամանակակից  ձևին: Դպրոցը    պետք է 

լինի բաց արտաքին  աշխարհի համար /համացանց, ցուցատախտակներ/, ընդ 

որում` ոչ միայն երեխաների, այլ նաև  ծնողների: 

 անհրաժեշտ է իրականացնել դասասենյակների և առարկայական 

կաբինետների վերանորոգում և կահավորում նոր գույքով՝ 

համապատասխանեցնելով նրանց ֆիզիկական միջավայրը բոլոր 

աշակերտների կարիքներին: 



Իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ ուժեղ և թույլ 

կողմերը`  կապված արդյունավետ ուսումնառություն ապահովող ուսումնական 

միջավայրի ստեղծման հետ: 

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Ուսումնական միջավայր 

1. դասասենյակները հնարավորինս  

հարմարեցված են ԿԱՊԿՈւ աշակերտներին: 

2. Ուսումնական տարածքի առկայություն: 

3. Մասնագիտական ռեսուրսի առկայություն` 

անձուղղորդ մոտեցում իրականացնելու 

համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Թույլ կողմեր 

Ուսումնական միջավայր 

1. Չնայած ԿԱՊԿՈւ աշակերտների համար 

պայմանների առկայությանը, դրանք հեռու 

են համապատասխան պահանջներին 

բավարարելուց: 

2. Ուսումնական տարածքի առկայության 

պայմաններում` դրանց ներուժի  ոչ 

լիարժեք և ի տեղի օգտագործում: 

3. Դասասենյակների ոչ լիարժեք 

ապահովվածություն համակարգչային 

սարքավորումներով, էլեկտրոնային 

գրատախտակներով, ցրիչներով և այլ 

պարագաներով:  

 

 

9. Կրթության որակը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների  

 

Դպրոցը ժամանակակից սոցիումի զարգացման կարևորագույն գործոնն է, որը 

պետք է ապահովի կրթական համակարգի փոխակերպումը նոր պայմաններին 

համապատասխան։ Այդ փոխակերպումը նախ և առաջ ենթադրում է կրթական 

հարացույցի փոփոխություն. «գիտելիքների պաշարի կուտակումից» և 

վերարտադրողական գործունեությունից դեպի «օժանդակություն կյանքում 

սեփական տեղի որոնմանը», ուսուցումից դեպի անձնակենտրոն ուսումնառություն, 



գնահատումից դեպի ինքնագնահատում, ուսուցման եզակի միջոցի կիրառումից 

դեպի բազմատեսակ միջոցների (multymedia) կիրառում, տեղեկատվության 

հաղորդումից դեպի տեղեկատվության փոխանակում և այլն։ Այս ամենը հիմնվում է 

կրթական քաղաքականության հետևյալ հայեցակարգային հիմնական 

գերակայությունների վրա. 

 հումանացում,  

 անձնակենտրոն մոտեցում,  

 կոմպետենտային և գործունեական մոտեցում (գործունեության վրա 

հիմնված /action oriented /, 

 տեղեկատվայնացում / մեդիականացում և այլն։ 

Կրթության (ուսուցման և դաստիարակության) հարացույցի փոփոխությունը 

ենթադրում է մանկավարժական գործունեության վերակողմնորոշում դեպի 

սովորողի անձը՝ հաշվի առնելով վերջինիս ներուժը, ինքնավարության ձևավորումը, 

նրա ստեղծագործական կարողությունները, քննադատական մտածողության 

զարգացումը, սովորողների ճանաչողական, որոնողական, ստեղծագործական 

գործունեության ուղղորդումը։ 

Միաժամանակ դպրոցը նպաստում է սովորողի տարիքային, հոգեբանական 

(դրդապատճառներ, հետաքրքրություններ) և ազգային առանձնահատկությունների 

առավելագույն հաշվառում և նրա պահանջմունքների բավարարում։ 

Կրթության որակը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների, բարելավելու 

համատեքստում. 

 ուսուցման ու դաստիարակության նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների 

կիրառում,  

 գիտելիքների, հմտությունների, արժեքային համակարգի և դիրքորոշման 

ձևավորման և զարգացման ամուր հիմքի ստեղծում, 

 ողջ կյանքի ընթացքում ուսուցանողի և ուսումնառողի` ինքնակրթությամբ 

զբաղվելու (սովորելու) անհրաժեշտության գիտակցում, 

 ժամանակակից աշխարհում սոցիալական հմտությունների կարևորության 

գիտակցում, 

 գիտելիքների ձեռքբերման, ամրապնդման, իրական կյանքում դրանց 

կիրառման, սոցիալական և ինքնաճանաչման հմտությունների զարգացում, 



  ակտիվ մասնակցության ապահովում ՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր 

սովորողի տարիքային, անհատական առանձնահատկությունները, 

գիտելիքներն ու փորձառությունը, 

 աջակցող, խրախուսող, բարյացակամ մթնոլորտի ապահովում՝ 

յուրաքանչյուրի համար հաջողության հասնելու հնարավորություններով, 

 գիտելիքներ ու կարողություններ ձեռք բերելու դրդապատճառների խթանում։ 

  նոր սերնդին ժամանակակից տեղեկատվական հասարակության 

պայմաններում ապրելու և գործառնելու, մասնագիտուղղորդ գործունեություն 

ծավալելու ուղղընթացների ապահովում: 

Սովորողների ուսումնառության արդյունքների հիման վրա որակի ապահովման 

հիմնահարցերի վերաբերյալ վերլուծության արդյունքները. 

 

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Կրթության որակը՝ ըստ սովորողների 

ուսումնառության արդյունքների  

1.Կարողունակ ուսուցչական ռեսուրսի 

առկայություն : 

2.Ուսուցիչ-աշակերտ-

ծնող փոխհամագործակցության լիարժեք 

դրսևորումներ 

3. Մոտիվացված աշակերտական համակազմ 

  

 

Թույլ կողմեր 

Կրթության որակը՝ ըստ սովորողների 

ուսումնառության արդյունքների  

1.Ուսուցիչների համակարգված 

զարգացման ծրագրի բացակայություն` 

ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառման ուղղությամբ  

2. Դպրոցի ոչ բավարար 

համալրվածություն` համակարգչային 

սարքավորումներով և ինտերնետ 

հասանելիություն 

 

10. Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները 

 

Ժամանակակից կրթական հայեցակարգում շեշտադրվում է ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների կիրառության, ուսուցման վեկտորը մրցակցայինից դեպի 

համագործակցութության դաշտ տեղափոխելու հիմնարար նշանակությունը: 



Ուսուցման արդյունավետությունը ստանում է լիարժեք դրսևորում, եթե կիրառվում 

են նորարարական տեխնոլոգիաներ: Ուսուցման ինտերակտիվ և համագործակցային 

մեթոդների ներդրումը լայն հնարավորություն է ընձեռում սովորողին պասիվ 

ուսումնառողից դառնալու ինքնուրույն և խմբերով համատեղ աշխատանք 

իրականացնող անհատ, գիտելիք ձեռքբերելու գործընթացի գործուն մասնակից: 

Պետք է հասնել այն բանին, որ համակարգիչների օգտագործումը ընդլայնի 

ուսումնական նյութի որոնման, հաղորդման, յուրացման հնարավորությունները, 

նպաստի ուսուցման գործընթացի որակի բարձրացմանը՝ շեշտադրելով 

տեխնոլոգիաների և նորարարությունների նպատակային կիրառումը:  

Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների և նորարարական մոտեցումների կիրառումը 

կնպաստի. 

   սովորողների խոսքային-տրամաբանական, լեզվական և ալգորիթմական 

մտածողության զարգացմանը,  

 սովորողների ինքնուրույնության, սեփական ուժերի նկատմամաբ 

վստահության ձեռքբերմանը, 

 սովորողների` կարդացածի կամ սովորածի արդյունքում ծագած մտքերը 

արտահայտելուն, քննարկելուն, հարցեր տալուն և պատասխանելուն, ինչպես 

նաև լսելուն   իրենց արտահայտած մտքերի արձագանքը, 

 սովորելու մոտիվացիան (շարժաթիռը)   որպես ինքնակրթության միջոց 

օգտագործելուն:  

Դպրոցում ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաների ու նորարարությունների 

կիրառման ոլորտի վերլուծության արդյունքները. 

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուժեղ կողմեր 

Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները 

1. Ուսուցման գործընթացի սուբյեկտների 

միջև փոխհարգանքի և 

հանդուրժողականության մթնոլորտի 

առկայություն: 

Թույլ կողմեր 

Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները 

1.Փոխներգործության,փոխուսուցման, 

ակտիվության, համագործակցություն, 

ինքնաարտահայտման 

հնարավորությունների ոչ լիարժեք 



2. Դպրոցում ձևավորված է միմյանց 

օգնելու, խրախուսելու, աջակցելու 

մթնոլորտ, ուր սովորողի ջանքերն 

ուղղվում են ընդհանուր նպատակին 

համատեղ հասնելուն, ինչը նպաստում է 

հանդուրժողականության և 

վստահության ձևավորմանը: 

  

 

ապահովում: 

2. Նորարական մեթոդների որ բավարար 

կիրառում` ի նպաստ տրամաբանական 

մտածողության զարգացման, իմացական 

գործունեության ակտիվացման, 

ուսուցմանը գործնական բնույթ 

հաղորդելուն, աշակերտի համար 

գիտելիքը մատչելի և գրավիչ դարձնելուն, 

կապը տեսական և գործնական 

ուսուցման միջև կապերի 

բացահայտմանը: 

 

 

 

Հաստատության գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտի նպատակները և 

խնդիրները: 

 Սահմանված նպատակների և խնդիրների համապատասխան 

գործողությունները, կատարողները, ժամանակացույցը և հնարավոր 

ֆինանսական ծախսերը: 

Ծրագրի իրականացման ռիսկերը և դրանց ազդեցությանն ուղղված 

գործողությունները 

 

Որպես տնօրենի հավակնորդ, առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում, 

համախմբելով մանկավարժների, ուսումնաօժանդակ անձնակազմի, աշակերտների, 

ծնողների ջանքերը, դպրոցի կառավարման, ուսումնական, դաստիարակչական 

գործընթացները կնպատակաուղղեմ հետևյալ առաջնահերթ հիմնախնդիրների 

լուծմանը. 

Նպատակ 1. Հնարավորինս  ձևավորել ժամանակակից և բարեկարգված, 

ուսումնական միջավայր: 



Խնդիր 1  Բարելավել շենքային պայմանները: 

Գործողություն 1.1 Դիմել  պետական պատկան մարմիններին դպրոցի շենքային 

պայմանները բարելավելու համար. տանիք, պատուհանների  ամբողջական 

փոխարինում նորով, սանհանգույցի հիմնանորոգում և ԿԱՊԿՈւ աշակերտների 

կարիքների համար հարմարեցում, հոսանքալարերի ամբողջական նորացում, 

ԿԱՊԿՈւ աշակերտների համար շենքի հարմարեցում, վերանորոգում, երկրորդ 

մասնաշենքի հիմնանորոգում և շենքի հիմքի  ամրացում, մասնաշենքում սպորտային 

դահլիճի ստեղծում: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, քաղաքապետարանի համապատասխան բաժիններ, 

գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողություն կատարելուց  հետո,   

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ պետական ծրագրեր և դպրոցի կողմից տնտեսած 

գումարներ: 

Գործողություն 1.2  Դիմել  բարեգործներին՝ դպրոցի շենքային պայմանները 

բարելավելու համար, կատարել ԿԱՊԿՈւ աշակերտների համար շենքային 

պայմանների հարմարեցում, բացօթյա մարզահրապարակի ստեղծում, 

առարկայական կաբինետների վերանորոգում արդի պահանջներին 

համապատասխան: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, ծնողական համայնք,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարվելուց հետո,   

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ բարեգործական ծրագրեր և դպրոցի կողմից տնտեսված 

գումարներ: 

Գործողություն  1.3  Դիմել  տեղական կառավարման մարմիններին՝ դպրոցի բակային 

պայմանները բարելավելու համար՝ ասֆալտապատում, կանաչ գոտու հարստացում, 

հանգստի պայմանների ապահովում, երկու մասնաշենքերի միջև ճանապարհային 

նշաններուվ հրապարակի ստեղծում: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, թաղապետարանի համապատասխան բաժիններ, 

ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժիններ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարելուց հետո,   



անհրաժեշտ ներդրումներ՝ պետական ծրագրեր, բարեգործական ծրագրեր, և դպրոցի 

կողմից տնտեսված գումարներ: 

 

Խնդիր 2  Բարելավել առարկայական կաբինետների նյութատեխնիկական բազան, 

ստեղծել ժամանակակից լաբորատորիաներ: 

Գործողություն 2.1  Աջակցության համար դիմել կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպություններին: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ., պատասխանատու՝ տնօրեն, պատկան 

մարմիններ, գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարվելուց հետո 

ուսումնական առարկաների նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման 

ուսումնասիրմամբ,   

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ պետական և մասնավոր ծրագրեր, դպրոցի կողմից 

տնտեսված գումարներ: 

Գործողություն 2.2 Մասնակցել տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի` 

համապատասխան ռեսուրսներ ձևավորելու համար: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ շենքային պայմանների նվազագույնը 

ապահովելուց հետո,  

պատասխանատու՝ տնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարելուց հետո ուսումնական 

առարկաների նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման ուսումնասիրմամբ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ դրամաշնորհային ծրագրեր և դպրոցի կողմից տնտեսած 

գումարներ: 

Խնդիր 3  Բարելավել ռեսուրս-սենյակների նյութատեխնիկական բազան, ստեղծել 

տարբեր թերապիաներին համապատասխան ռեսուրս-սենյակներ, ստեղծել 

ինտերակտիվ ռեսուրս սենյակ: 

Գործողություն 3.1 Դիմել աջակցության համար կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպություններին: 

Ժամանակահատվածը՝2021-2026թթ շենքային պայմանների նվազագույնը 

ապահովելուց հետո,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, պատկան մարմիններ,  



գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարելուց հետո, ԿԱՊԿՈւ 

աշակերտների առաջընթացը գնահատման ժամանակ,   

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ պետական և մասնավոր ծրագրերով, դպրոցի կողմից 

տնտեսած գումարներով: 

Գործողություն 3.2 Մասնակցել տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի` 

համապատասխան ռեսուրսներ ձևավորելու համար: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ շենքային պայմանների նվազագույնը 

ապահովելուց հետո,  

պատասխանատու՝ տնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր գործողությունը կատարվելուց հետո ԿԱՊԿՈւ 

աշակերտների առաջընթացը գնահատելու ժամանակ,   

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ դրամաշնորհային ծրագրեր և դպրոցի կողմից տնտեսած 

գումարներ:  

Ռիսկերի գնահատում 

 պատկան մարմինների, կազմակերպությունների, անհատ բարեգործների 

կողմից կրթության ոլորտում ներդրումներ իրականացնելու 

շահագրգռվածության նվազում կամ բացակայություն, 

 բնական աղետների, առողջապահական վտանգների, հասարակական ոչ 

կայուն գործընթացների անմիջական ազդեցության արդյունքում 

նախաձեռնությունների ոչ լրիվ ծավալով իրականացում: 

 

Նպատակ 2. 

Աջակցել դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի 

վարման զարգացմանը: 

Խնդիր 1  Աջակցել դպրոցի վարչակազմի կարողությունների զարգացմանը՝ 

օրինակելի փաստաթղթերի հիման վրա դպրոցական փաստաթղթեր ստեղծելու 

գործում:  

Գործողություն 1.1 Ուսումնասիրել ԿԳՄՍ-ի կողմից պարտադիր գործածության 

օրինակելի փաստաթղթերի համապատասխանությունը դպրոցի կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  



պատասխանատու՝ տնօրեն,  

գնահատում՝ հաշվետվություն համապատասխանության մասին յուրաքանչյուր 

տարվա 2-րդ եռամսյակին,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Խնդիր 2  Աջակցել դպրոցի մանկավարժական համակազմի 

մեթոդամանկավարժական կարողունակությունների զարգացմանը՝ օրինակելի 

փաստաթղթերի հիման վրա դպրոցական փաստաթղթեր ստեղծելու համար: 

Գործողություն 2.1 Ուսումնասիրել ԿԳՄՍ-ի կողմից պարտադիր գործածության 

օրինակելի փաստաթղթերի համապատասխանությունը դպրոցի կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին, ինչպես նաև դպրոցի կանոնադրությամբ և ներքին 

կարգապահական կանոններով սահմանված փաստաթղթերի կիրառությունը: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, փոխտնօրեններ,  

գնահատում՝ հաշվետվություն յուրաքանչյուր տարվա 1-ին եռամսյակին,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում): 

Գործողություն 2.2  Մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ` նրանց դպրոցի հիմնարար փաստաթղթերին ծանոթացնելու համար: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, փոխտնօրեններ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում : 

Խնդիր 3  Աջակցել  գործավարի գործնական կարողությունների և հմտությունների 

զարգացմանը: 

Գործողություն 3.1 Ուղղորդել գործավարին` մասնակցելու առցանց և գործնական 

վերապատրաստումների:  

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, գործավար,  

գնահատում՝ հաշվետվություն յուրաքանչյուր տարվա 4-րդ եռամսյակին,  

անհրաժեշտ ներդրումներ վերապատրաստման ֆինանսավորում: 

Խնդիր 4 Աջակցել հաշվապահի ֆինանսական փաստաթղթաշրջանառության 

կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը: 



Գործողություն 4.1 Ուղղորդել հաշվապահին՝ մասնակցելու առցանց և գործնական 

վերապատրաստումներին:  

Ժամանակահատվածը՝ 2022-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, հաշվապահ,  

գնահատում՝ հաշվետվություն յուրաքանչյուր տարվա 1-4-րդ եռամսյակներին, 

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ վերապատրաստման ֆինանսավորում: 

 

Ռիսկերի գնահատում 

Վերոգրյալ նպատակների և դրանցից բխող խնդիրների իրականացման գործընթացը 

բացահայտված կամ հավանական ռիսկեր չի ենթադրում: 

 

Նպատակ 3 

Աջակցել  և  նպաստել  մանկավարժական համակազմի ուսումնավարման 

կարողությունների, մանկավարժների հմտությունների ձևավորմանն ու 

զարգացմանը, այդ թվում ԿԱՊԿՈւ աշակերտների հետ: 

 

 Խնդիր 1 Բարձրացնել մանկավարժական համակազմի առարկայական և 

մեթոդամանկավարժական պատրաստվածությունը: 

Գործողություն 1.1  Կազմակերպել սեմինար-խորհրդատվություններ կրթական 

գործընթացների կազմակերպման ժամանակակից մեթոդների իրազեկման և 

դրանցով գործառնելու կարողունակությունների զարգացման նպատակով: Այդ 

աշխատանքին ներգրավել ինչպես դպրոցի առաջավոր փորձ կիրառողներին, այնպես 

էլ գործընկեր-մանկավարժներին, կրթության ոլորտի փորձագետներին՝ շեշտադրելով 

թիմային և մասնակցային գործունեությունը: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, 

առարկայական մասնախմբերի նախագահներ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին ուսման որակի քննարկման 

ժամանակ,  



անհրաժեշտ ներդրումներ դպրոցի շրջանակում չեն պահանջվում, դպրոցից դուրս 

վերապատրաստումների համար յուրաքանչյուր տարվա բյուջեում նախատեսել 

100000 դրամի սահմաններում վերապատրաստման ծառայության մատուցում: 

Գործողություն 1.2 Կազմակերպել օրինակելի բաց դասեր և դրանց քննարկումներ, 

որտեղ անհրաժեշտ է ապահովել ոչ միայն տվյալ առակայի կամ տվյալ դասարանում 

դասավանդող ուսուցիչների մասնակցությունը, այլև դասարանի ծնողների ակտիվ 

մասնակցությունը:  

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ., 

 պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի 

նախագահներ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին առարկայական մասնախմբերի 

կատարած աշխատանքների գնահատման քննարկման ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 

Գործողություն 1.3  Կազմակերպել այլ դպրոցների ուսուցիչների մասնակցությամբ 

սեմինարներ և բաց (փորձարարական) դասեր՝ առաջավոր փորձի փոխանակման 

նպատակով:  

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական 

մասնախմբերի նախագահներ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին առարկայական մասնախմբերի 

կատարած աշխատանքների գնահատման, քննարկման ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Գործողություն 1.4  Զարգացնել դպրոցում առկա ուսումնական նյութերի բազան և 

հարստացնել այն նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Գրադարանում ստեղծել 

հաշվառված ուսումնական նյութերի պահոց: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ., 

 պատասխանատու՝ առարկայական մասնախմբերի նախագահներ, 

գրադարանավար,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին գրադարանավարի 

աշխատանքների գնահատման քննարկման ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ գրեթե չեն պահանջվում: 



Խնդիր 2 Բարձրացնել մանկավարժական համակազմի գնահատման մեթոդական 

պատրաստվածությունը, այդ թվում աշխատանք ԱՈՒՊ-ների հետ: 

Գործողություն 2.1  Կազմակերպել մեթոդական սեմինարներ  գնահատման 

տարբեր համակարգերի մեթոդաբանության ուսումնասիրության նպատակով: Այդ 

աշխատանքին ներգրավել ինչպես դպրոցի առաջավոր փորձի կիրառողներին, 

այնպես էլ գործընկեր-մանկավարժներին, հրավիրել նաև այլ փորձագետների՝ շեշտը 

դնելով հիմնավորված և անաչառ գնահատման վրա: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, 

առարկայական մասնախմբերի նախագահներ, 

 գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին տնօրինության կողմից տրվող 

աշխատանքների գնահատումների վերլուծության ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ դպրոցի շրջանակում չեն պահանջվում, դպրոցից դուրս 

վերապատրաստումների համար յուրաքանչյուր տարվա բյուջեում նախատեսել  

50 000 դրամի սահմաններում վերապատրաստման ծառայության մատուցում: 

Գործողություն  2.2  Կազմակերպել  համադպրոցական սեմինարներ և բաց 

քննարկումներ ՝  գնահատման մեթոդաբանության և առաջավոր փորձի 

փոխանակման նպատակով:  

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական 

մասնախմբերի նախագահներ, գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին 

առարկայական մասնախմբերի կատարած աշխատանքների գնահտման, քննարկման 

ժամանակ, անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Խնդիր 3 Բարձրացնել մանկավարժական համակազմի դասագործընթացի 

կազմակերպման հմտությունները, այդ թվում՝ ԿԱՊԿՈւ աշակերտների ամբողջական 

ներգրավվմամբ: 

Գործողություն 3.1  Կազմակերպել  «Դեռահասների հոգեբանական իրավիճակների 

վերլուծություն» խորագրով պարբերական սեմինար-խորհրդատվություններ: 

ժամանակահատվածը՝ 2022թ., 

 պատասխանատու՝ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, հոգեբան, 

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 



Գործողություն 3.2  Կազմակերպել սեմինարներ «Ուսումնական գործընթացի 

կառավարման հմտություններ» թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2023թ., պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով 

փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի նախագահներ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Գործողություն 3.3  Կազմակերպել սեմինարներ «Դասավանդման ժամանակակից 

պահանջներ» թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2024թ., 

 պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական 

մասնախմբերի նախագահներ, անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

 

Ռիսկերի գնահատում 

Վերոգրյալ նպատակների և դրանցից բխող խնդիրների իրականացման գործընթացը 

բացահայտված կամ հավանական ռիսկեր չի ենթադրում: 

 

Նպատակ 4. Կրթության որակի բարելավմանը միտված գործունեության ծավալում 

Խնդիր 1  Նպաստել հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչների 

պահանջներին համապատասխան՝ չափորոշչահեն կրթության կազմակերպմանը: 

Գործողություն 1.1  Կազմակերպել մեթոդական սեմինարներ՝ չափորոշչային 

նվազագույն պահանջների ուսումնասիրության նպատակով: Այդ աշխատանքին 

ներգրավել ինչպես  դպրոցի առաջավոր փորձի կիրառողներին, այնպես էլ 

գործընկեր-մանկավարժներին, ներգրավելով նաև կրթության ոլորտի 

փորձագետներին:  

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն,  

առաարկայական մասնախմբերի նախագահներ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին տնօրինության կողմից տրվող 

չափորոշչային նվազագույն պահանջները ստուգող գրավոր աշխատանքների 

առաջադիմության վերլուծության ժամանակ,  

դպրոցի շրջանակում անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում, դպրոցից դուրս 

վերապատրաստումների համար յուրաքանչյուր տարվա բյուջեում նախատեսել  



50 000 դրամի սահմաններում ծառայության մատուցում: 

Գործողություն 1.2  Ներդնել  չափորոշչային նվազագույն պահանջներին 

համապատասխան գիտելիքների ամենօրյա վերահսկողություն: Այդ աշխատանքին 

ներգրավել ինչպես դպրոցի առաջավոր փորձի կիրառողներին, այնպես էլ 

գործընկեր-մանկավարժներին:  

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի 

նախագահներ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր շաբաթվա ավարտին տնօրենության կողմից տրվող 

չափորոշչային նվազագույն պահանջները ստուգող գրավոր աշխատանքների 

առաջադիմության վերլուծության ժամանակ, դպրոցի շրջանակում անհրաժեշտ 

ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Գործողություն 1.3  Ներդնել  չափորոշչային նվազագույն պահանջներին 

համապատասխան մնացորդային գիտելիքների վերահսկողություն: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի 

նախագահներ, 

 գնահատում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին տնօրենության կողմից տրվող 

չափորոշչային նվազագույն պահանջները ստուգող գրավոր աշխատանքների 

առաջադիմության վերլուծության ժամանակ,  

դպրոցի շրջանակում անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Խնդիր 2  Ներդնել  կրթության չափելի որակի վերահսկողության համակարգ: 

Գործողություն 2.1  Ձևավորել աշակերտների կողմից պարտադիր կատարմամբ 

ամենօրյա չափորոշչային նվազագույն պահանջներին համապատասխան 

թեստավորման կուռ համակարգ: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի  

նախագահներ,  

գնահատում՝ կրթության  առաջադիմության վերլուծության ժամանակ, 

 դպրոցի շրջանակում անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 



Գործողություն 2.2 Ստուգել աշակերտների մնացորդային գիտելիքների որակը 

յուրաքանչյուր տարվա սկզբին և ավարտին, ուսումնասիրել տվյալ դասարանում 

տվյալ ուսուցչի որակի ցուցանիշի տոկոսային աճի կամ նվազման պատճառները:   

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական մասնախմբերի 

նախագահներ,  

գնահատում՝ կրթության  առաջադիմության վերլուծության ժամանակ,  

դպրոցի շրջանակում անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում): 

Խնդիր 3 Բարձրացնել ուսուցիչների պատասխանատվությունը կրթության որակի 

նկատմամբ: 

Գործողություն 3.1 Ձևավորել նյութական խրախուսման համակարգ՝  կախված տվյալ 

ուսուցչի գործունեության՝ տոկոսային դրական դինամիկայից: 

Ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով փոխտնօրեն, առարկայական 

մասնախմբերի նախագահներ,  

գնահատում՝ սովորողների առաջադիմության վերլուծության ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ՝ դրամաշնորհային ծրագրեր, բարերաներ, լրացուցիչ 

վճարովի կրթական ծրագրերի իրականացում: 

 

Ռիսկերի գնահատում 

Վերոգրյալ նպատակների և դրանցից բխող խնդիրների իրականացման գործընթացը 

բացահայտված կամ հավանական ռիսկեր չի ենթադրում: 

 

 

Նպատակ 5 Դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների դերի 

բարձրացում  : 

Խնդիր 1  Բարձրացնել կառավարման խորհրդի դերը դպրոցի առօրյայում: 

Գործողություն 1.1   Խորհրդի նիստերի ժամանակ քննարկման դնել  կառավարման 

խորհրդի անդամների պարտականությունների և իրավունքների 

ուսումնասիրությունը: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  



պատասխանատու՝ խորհրդի նախագահ,  

գնահատում՝ օրակարգերի առկայություն, 

 անհրաժեշտ ներդրումներ  չի պահանջում: 

Գործողություն 1.2  Նպաստել կառավարման խորհրդի անդամների գործուն 

մասնակցությանը դպրոցում քննարկվող հարցերին և կազմակերպվող 

միջոցառումներին:    

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ խորհրդի նախագահ, տնօրենություն, 

 գնահատում՝ օրակարգերի առկայություն, անդամների կողմից ներկայացրած 

հաշվետվություններ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չի պահանջվում: 

Գործողություն 1.3 Կառավարման խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Կառավարման խորհրդի աշխատանքների պլանավորումը և 

կազմակերպումը» թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ խորհրդի նախագահ,  

գնահատում՝ օրակարգերի առկայություն, անդամների կողմից ակտիվ և 

գիտակցական մասնակցություն,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չի պահանջում: 

Խնդիր 2  Զարգացնել մանկավարժական  խորհրդի դերը դպրոցի առօրյայում: 

Գործողություն 2.1  Մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Ուսումնական գործընթացի պլանավորումը և կազմակերպումը» 

թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2022-2025թթ.,  

պատասխանատու՝ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին աշխատանքային պլանից 

ներկայացվող հաշվետվության գնահատման միջոցով,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չի պահանջում: 

Գործողություն 2.2  Մանկավարժական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Մանկավարժական խորհրդի անդամի իրավունքները և 

պարտականությունները» թեմայով: 



ժամանակահատվածը՝ 2022թ. և 2024թ.,  

պատասխանատու՝ տնօրեն, ուսումնական գծով փոխտնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին մանկավարժի կողմից 

ներկայացվող հաշվետվության գնահատման միջոցով,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Խնդիր 3  Բարձրացնել աշակերտական  խորհրդի դերը դպրոցի առօրյայում: 

Գործողություն 3.1  Աշակերտական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Աշակերտական խորհրդի անդամի իրավունքները և 

պարտականությունները» թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին աշակերտական խորհրդի 

ակտիվության գնահատման ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ չեն պահանջվում: 

Գործողություն 3.2  Աշակերտական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Աշակերտական խորհրդի աշխատանքների պլանավորումը և 

կազմակերպումը» թեմայով:  

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով 

փոխտնօրեն,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին հետահայաց պլանավորման 

ժամանակ, 

 անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 

Խնդիր 4  Զարգացնել ծնողական  խորհրդի դերը դպրոցի առօրյայում: 

Գործողություն 4.1  Ծնողական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Ծնողական  խորհրդի անդամի իրավունքները և 

պարտականությունները» թեմայով: 

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ սովորողների դաստիարակչական  աշխատանքների 

կազմակերպիչ,  



գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին ծնողական խորհրդի 

ակտիվության գնահատման ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 

Գործողություն 4.2  Ծնողական խորհրդի անդամների համար կազմակերպել 

սեմինարներ՝ «Ծնողական խորհրդի աշխատանքների պլանավորումը և 

կազմակերպումը» թեմայով:  

ժամանակահատվածը՝ 2021-2026թթ.,  

պատասխանատու՝ սովորողների դաստիարակչական  աշխատանքների 

կազմակերպիչ,  

գնահատում՝ յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին հետահայաց պլանավորման 

ժամանակ,  

անհրաժեշտ ներդրումներ  չեն պահանջվում: 

 

Ռիսկերի գնահատում 

Վերոգրյալ նպատակների և դրանցից բխող խնդիրների իրականացման գործընթացը 

բացահայտված կամ հավանական ռիսկեր չի ենթադրում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ծրագրի գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

№ Գործողության № Պատասխանատու  Ժամկետ  Արդյունքի 

գնահատում 

 

Նշումներ  

մասնակի Լրիվ 

 

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն  2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.2  

Տնօրեն,  ծնողական 

համայնք 

2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 1.3  

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն   2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն   2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն   2023    



 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն   2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն   2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն 2.1  

Տնօրեն,  2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2  

Տնօրեն 2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.1  

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն2.2 

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.1 

Տնօրեն 2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.1 

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.1 

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.1 

Տնօրեն 2025    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.1 

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն 2021    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն 2022    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 1 Տնօրեն 2025    



Գործողություն3.2 

 Նպատակ 1 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2021    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2022    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2023    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2024    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2025    

 Նպատակ 2 

Գործողություն1.1 

Տնօրեն 2026    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2021    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2022    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2023    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2024    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2025    

 Նպատակ 2 

Գործողություն2.1 

Տնօրեն, փոխտնօրեն 2026    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2021    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2022    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2023    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2024    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2025    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 2.2 

Տնօրեն,  փոխտնօրեն 2026    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2021    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2022    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2023    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2024    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2025    



 Նպատակ 2 

Գործողություն 3.1  

Տնօրեն, գործավար 2026    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 4.1  

Տնօրեն, հաշվապահ 2022    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 4.1  

Տնօրեն, հաշվապահ 2023    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 4.1  

Տնօրեն, հաշվապահ 2024    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 4.1  

Տնօրեն, հաշվապահ 2025    

 Նպատակ 2 

Գործողություն 4.1  

Տնօրեն, հաշվապահ 2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, առ.մասն. 

նախ. 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.3 

Տնօրեն, փոխտնօրեն,  

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 3 առ.մասն.նախ., 2021    



Գործողություն1.4 գրադարանավար 

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.4 

առ.մասն.նախ., 

գրադարանավար 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.4 

առ.մասն.նախ., 

գրադարանավար 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.4 

առ.մասն.նախ., 

գրադարանավար 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.4 

առ.մասն.նախ., 

գրադարանավար 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն1.4 

առ.մասն.նախ., 

գրադարանավար 

2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.1  

փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 2.2  

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 3 

Գործողություն 3.1  

փոխտնօրեն, հոգեբան 2022    

 Նպատակ 3 

Գործողություն3.2 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 3 

Գործողություն3.3 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրինություն 

2024    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2024    



 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.1 

փոխտնօրեն 2026    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2024    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2026    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2024    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն1.3 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2026    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2024    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2026    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.2 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2024    

       



 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն, առ. մասն. 

նախ. 

2026    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2021    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2022    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2023    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2024    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2025    

 Նպատակ 4 

Գործողություն 3.1. 

Տնօրեն, փոխտնօրեն, 

առ.մասն.նախ. 

2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.1 

Խորհրդի նախագահ 2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.2 

Խորհրդի նախագահ, 

տնօրենություն 

2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.3 

Խորհրդի նախագահ,  2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.3 

Խորհրդի նախագահ,  2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.3 

Խորհրդի նախագահ,  2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.3 

Խորհրդի նախագահ,  2024    

 Նպատակ 5 Խորհրդի նախագահ,  2025    



Գործողություն1.3 

 Նպատակ 5 

Գործողություն1.3 

Խորհրդի նախագահ,  2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.1 

փոխտնօրեն 2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.2 

տնօրեն, փոխտնօրեն 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն2.2 

տնօրեն, փոխտնօրեն 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն 3.1 

ՄԿԱ 2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն3.2 

ՄԿԱ 2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2025    



 

 

 

 

 

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.1 

ՍԴԱԿ 2026    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2021    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2022    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2023    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2024    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2025    

 Նպատակ 5 

Գործողություն4.2 

ՍԴԱԿ 2026    


