
Մ. Նալբանդյանի անվան հ 33 հիմնական դպրոց 

Արձանագրություն 6 

     2022 թ. մարտի 15-ին տեղի ունեցավ հ.33 դպրոցի կառավարման  խորհրդի  նիստը: 

Նիստին  մասնակցում են խորհրդի 7 անդամները: Նիստին ներկա չէր Նելլի 

Խաչատրյան: Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով առցանց մասնակցում են 

դպրոցի   տնօրեն Ա.Համբարձումյանը, գլխավոր հաշվապահ Ն. Ադամյանը: 

Օրակարգում՝ 

1. Օրակարգի հաստատում: 

                                                                                             /զեկ. Կ. Սարգսյան / 

2. Նախորդ նիստի որոշումների կատարման մասին: 

                                                                                             /զեկ. Կ. Սարգսյան/ 

3. Ուսումնական հաստատության  ֆինանսատնտեսական եռամսյակային 

հաշվետվության  քննարկում: 

/զեկ.Ն.Ադամյան / 

4.  Ուսումնական հաստատության  եռամսյակային համամասնության 

բաշխմամբ կազմած ծախսերի  նախահաշվի քննարկում: 

/զեկ.Ն.Ադամյան / 

5. 2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի ուսումնական գծով փոխտնօրենի,  

  ՄԿԱ գծով փոխտնօրենի և ՍԴԱԿ-ի   հաշվետվություններ քննարկում 

/զեկ. Կ. Սարգսյան/  

6. Երկարօրյա խմբի կրթական օրինակելի ծրագրերը մասին: 

/զեկ.Ա.Համբարձումյան / 

7.  Ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգի փոփոխման մասին: 

/զեկ.Ա.Համբարձումյան / 

  

  

Լսեցին՝ 1. Դպրոցի խորհրդի նախագահ  Կ.Սարգսյանը հաղորդեց, որ օրակարգը 

նախապես հայտարարված է եղել, և, եթե անդամներից որևէ մեկն ունի առարկություն 

կամ առաջարկություն կարող է արտահայտվել:  

Ելնելով  խորհրդի մի խումբ անդամների կարծիքներից, խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ  Է ՝ 

Հաստատել նախապես հայտարարված օրակարգը: 



Լսեցին՝ 2. Նախորդ նիստի որոշումների կատարման արդյունքների մասին  հարցը: 

Ելույթ ունեցավ Կ. Սարգսյան: Նա նշեց, որ նախորդ նիստի բոլոր որոշումները 

կատարված են: 

 Լսեցին՝ 3.Դպրոցի հաշվապահ Ն.Ադամյան ներկայացրած  ուսումնական 

հաստատության՝  ֆինանսատնտեսական եռամսյակային հաշվետվությունը ( կցվում 

է): 

Հիմք ընդունելով գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված հաստատության՝ 

ֆինանսատնտեսական եռամսյակային հաշվետվությունը՝ հաստատության 

խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված  2021թ 

ֆինանսատնտեսական IV եռամսյակային հաշվետվությանը:  

Լսեցին՝ 4. Դպրոցի հաշվապահ Ն.Ադամյան ներկայացրած  ուսումնական 

հաստատության  եռամսյակային համամասնության բաշխմամբ կազմած ծախսերի  

նախահաշվի ներկայացումը( կցվում է): 

Հիմք ընդունելով գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված հաստատության՝ 

եռամսյակային համամասնության բաշխմամբ կազմած ծախսերի  նախահաշվը՝ 

հաստատության խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ գլխավոր հաշվապահի կողմից ներկայացված եռամսյակային  

համամասնությամբ բաշխմամբ կազմած ծախսերի  նախահաշվին: 

Լսեցին՝5. Կ. Սարգսյանը ներկայացրեց 2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի 

ուսումնական գծով փոխտնօրենի,  ՄԿԱ փոխտնօրենի և ՍԴԱԿ-ի 

հաշվետվությունները  /հաշվետվությունները կից/ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ 2021-2022 ուստարվա  I կիսամյակին ուսումնական գծով 

փոխտնօրենի ՄԿԱ փոխտնօրենի և ՍԴԱԿ-ի հաշվետվություններին:  

Լսեցին՝ 6. Խորհրդի նախագահ  Կ.Սարգսյանը  խորհրդին ներկայացրեց  երկարօրյա 

խմբի կրթական օրինակաելի  ծրագիրը՝ հաստատված ԿԳՄՍ նախարարության կողմից: 

Լսելով Կ. Սարգսյանի  ելույթները խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հավանություն տալ ԿԳՍՄ նախարարության կողմից հաստատված երկարօրյա խմբի 

կրթական օրինակաելի  ծրագրի տեղայնացմանը դպրոցում: 



Լսեցին՝ 7. Ա. Համբարձումյանը ներկայացրեց ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի 

կարգի փոփոխությունը և հիմանականում նշեց կետ 6-ում կատարված 

փոփոխությունները 

  

     Նախագահ՝                                                            Կ.Սարգսյան 

            Քարտուղար՝                                                               Ա. Հարությունյան                      

 


