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հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման պահանջներն ու ձևաչափը հաստատելու 
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1. ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

 

Առաքելությունը՝ որպես Դպրոցի նպատակների և դրանց  իրականացմանն  

ուղղված  գործունեության  ուղենիշ,   

պետք է՝ 

Խ ելամիտ լինի և ուղղված կրթության որակի բարձրացմանը. 

Ե րաշխավորի սովորողի և ուսուցչի իրավունքների գերակայությունը. 

Լ ինի ճկուն, չափելի և համահունչ ժամանակին և Դպրոցի արժեքներին. 

Ա րտահայտի արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությունը. 

Ց ույց տա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ուղիները. 

Ի րատեսական լինի և արտացոլի Դպրոցի կարիքներն ու զարգացումը: 

 

 

1.1. Ինչպե՞ս սահմանել դպրոցի առաքելությունը 

 

Իրականում՝ շատ դժվար է սահմանել դպրոցի առաքելությունը, 

եթե ծանոթ չես տվյալ դպրոցի՝ 

 սովորողների, նրանց ծնողների, մանկավարժական աշխատողների 

սկզբունքներին, արժեքներին, համոզմունքներին, կրթական գործընթացի 

նկատմամբ ունեցած նրանց հայացքներին և մոտեցումներին. 

 սովորողների կրթական պահանջներին. 

 ուսուցիչների մասնագիտական և մեթոդական կարողություններին. 

 դպրոցի ուսումնամեթոդական, նյութական, ֆինանսական 

ռեսուրսներին. դպրոցի ղեկավարման մոտեցումներին և 

գործիքակազմին: 
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Այս առումով իմ խնդիրը հեշտանում է այնքանով, որ վերոնշյալ բոլոր 

գործոններին և գործառույթներին բավականաչափ ծանոթ եմ, Դպրոցի լավագույն 

արժեքների կրողն եմ և իրականացված բովանդակային գործառույթների մեծ մասի 

անմիջական մասնակիցը: 

 

Միևնույն ժամանակ ես տեսնում եմ այն ուղիները, ռեսուրսներն ու գործիքները, 

որոնք թիմային արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ 

Դպրոցը կդարձնեն՝ 
 

  առավել բաց և համագործակցային.  

   առավել աշակերտակենտրոն և ստեղծարար.  

  առավել հետաքրքիր և գրավիչ:   
 

Դպրոցի առաքելությունը պետք է համահունչ լինի՝  

  

 Հայաստանի Հանրապետության կրթական քաղաքականությանը. 

 Կրթության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությանը. 

 Դպրոցի կանոնադրությանը: 

Դպրոցի առաքելությունը միանձյա չի որոշվում. այն սահմանելիս պետք է հաշվի 

առնել կրթական գործընթացի մասնակիցների կարծիքներն ու առաջարկությունները:  

Սակայն՝ 

հաշվի  առնելով  հավակնորդի կողմից զարգացման ծրագիրը (դպրոցի 

առաքելությունը) նախապես ներկայացնելու օրենսդրական պահանջը. 

գիտակցելով , որ կրթության որակի բարձրացումն առաջնահերթություն է և 

դպրոցի կրթական գործունեության գերակա նպատակ. 

հիմք ընդունել ով  այս Դպրոցում ձեռք բերած իմ 17-ամյա փորձը՝  
 

Դպրոցի առաքելության սահմանումը ձևակերպում եմ այսպես՝ 
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Ստանձնելով այս կարևոր և պատասխանատու հանձնառությունը, 

ես համոզված եմ, որ կրթության նո՛ր որակ և նո՛ր արդյունք  

հնարավոր կլինի արձանագրել միայն աշխատունակ և միաբան թիմի հետ: 
 

 

Նոր  որակ  և  նոր  արդյունք  ստեղծող  թիմում  կներգրավվեն՝ 

 

 

Առաքելությամբ սահմանված` մասնակցային, թափանցիկ և հաշվետու 

գործելաոճը պահանջում է՝ 
 

  Ծրագրով նախատեսված գործընթացներին սովորողների, ծնողների, 

ուսուցիչների և այլ շահառուների մասնակցություն.  

  Կրթական և ֆինանսատնտեսական գործունեության լիակատար 

թափանցիկություն.  

 Ծրագրի իրականացմանն ուղղված յուրաքանչյուր գործառույթի 

հաշվետվողականություն : 
 

Նոր որակ և նոր արդյունք   

ապահովելու համար անհրաժեշտ է ներդնել  

նոր մոտեցումներ  և նոր արժեքներ՝ պահպանելով լավագույնը :  

 

 

Նորի   արմատավորումը   պետք   է   կատարել   աստիճանական .  

    համապատասխան վերապատրաստումների, սեմինարների, բանավեճերի, 

 մասնակցային-համագործակցային պլանավորումների, 

 նախապատրաստական այլ գործառույթների միջոցով: 

Սովորողները Ծնողները

Մանկավարժները

Կառավարման և 
համայնքային 
մարմինները
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1.2. Ի՞նչ կրթական կարիքներ է բավարարելու Դպրոցի առաքելությունը 

 

«Հանրակրթության մասին» օրենքում սահմանված է՝  

«Հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազգային 

դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը համակողմանիորեն զարգացած, 

հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված և 

մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող անձի ձևավորումն  է»: 

 

 

Իսկ ինչպե՞ս ձևավորել՝   

  համակողմանիորեն զարգացած . 

  մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող.  

  հայրենասիրության, պետականության, մարդասիրության ոգով 

դաստիարակված    և մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող  անձի: 

 

Պատասխանն ակնհայտ  է՝   

  ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպման միջոցով:  

 

 

Կրթության  որակի  բարձրացումը  միտված  է՝   

 

 սովորողի անհատական կրթական կարիքների բավարարմանը,  

 կրթության կազմակերպման միջավայրի բարելավմանը, 

 ուսուցման ծրագրային բովանդակության բարեփոխմանը,  

 կրթության կազմակերպման գործընթացի բարեփոխումը,  

 ուսումնառության գնահատված արդյունքների ցուցանիշների բարձրացմանը: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Վերոնշյալից 

հետևում է .  

Դպրոցի առաքելությունը պետք է  

բավարարի սովորողի կրթական կարիքները՝  

սահմանելով կրթության որակի բարձրացման և 

ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակի 

իրագործման ուղիները:  
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1.3. Ի՞նչ ռեսուրսներ են առկա առաքելության իրագործման համար 

 

Առաքելության իրագործման համար առկա ռեսուրսները, որոնք առավել 

մանրամասնորեն շարադրված են Ծրագրի 2-րդ բաժնում, ամփոփ ներկայացված են 

ստորև՝ 
 

 
 

 

1.4. Ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ Ծրագրի իրականացման համար 

 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներն են՝ 
 

 

Մարդկային ռեսուրսներ՝

- սովորողների մեծ համակազմ

- ուսուցիչների բավարար համակազմ

Ֆինանսական ռեսուրսներ՝

- պետական ֆինանսավորում

- լրացուցիչ վճարովի ծառայություններ

- արտաբյուջետային այլ միջոցներ

Նյութական ռեսուրսներ՝

- դպրոցի նյութատեխնիկական և 
.......ծրագրամեթոդական բազա

- այլ նյութական ռեսուրսներ

Մարդկային ռեսուրսներ՝

- «Տեխնոլոգիա» և «Ինֆորմատիկա» առարկաների ուսուցիչ,
. հոգեբան, լոգոպեդ, այլ

Ֆինանսական ռեսուրսներ՝

- լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ՝ Դպրոցի. ..
. . ուսումնական միջավայրի բարելավման համար

Նյութական ռեսուրսներ՝

- Տեղեկատվական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

- Բնագիտական առարկաների լաբորատորիաներ,     
.     մարզադահլիճ, ՆԶՊ ժամանակակից կաբինետ, բուժկետ
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1.5. Որքանո՞վ է առաքելությունն իրատեսական 

 

Մեր երկրին պատուհասած պատերազմն ու համավարակը էականորեն 

վատթարացրին երկրի ֆինանսատնտեսական վիճակը, ինչն ուղղակիորեն 

կանդրադառնա մասնավորապես՝ կրթության բնագավառի առաջանցիկ զարգացումն 

ապահովող ֆինանսավորման վրա:  

Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, սույն զարգացման Ծրագիրը (առաքելությունը, 

նպատակները) մշակվել է այնպես, որ դրա իրականացումը իրատեսական լինի, 

հնարավորինս քիչ կախված լինի լրացուցիչ պետական ֆինանսավորումից և ներկայիս 

իրավիճակում առավելագույնս ապահովի   նոր որակ և նոր արդյունք : 

 

Դպրոցի նյութատեխնիկական միջոցների, ուսումնական տարածքների, մարզադահլիճի, 

լաբորատորիաների ոչ բավարար քանակը (ելնելով սովորողների թվից) այն հիմնական 

խոչընդոտներն են, որոնց պատճառով առաջիկա 5 տարիների զարգացման ծրագիրը 

կազմվել է ոչ այնքան հավակնոտ, որքան կցանկանայի, որ այն լիներ: 

 

 

Այնուամենայնիվ, ես լիահույս եմ, որ ոչ միայն Ծրագիրն ամբողջությամբ 

կիրականացնենք, այլև կանենք ավելին՝  

մեր  իսկ   ուժերով   ստեղծվելիք   հավելյալ  միջոցների   հաշվին:  

 

Կրթության որակի ապահովումը մեր կանոնադրական պարտականությունն է, իսկ 

կրթության որակի առաջանցիկ կամ կայուն բարձրացումը՝ մեր առաքելությամբ 

սահմանված հանձնառություն:  

 

 

Առաքելությունն իրատեսական դարձնելու գրավականներն են՝ 

 

 Դպրոցի վարչական և մանկավարժական համակազմի կամքը. 

 առաքելության նկատմամբ ունեցած դրական վերաբերմունքը. 

 համագործակցային աշխատաոճի ստանձնումը: 



 

 

9 

1.6. Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող  

ներքին   գործոնները 
 

 

Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող  

ներքին գործոններն են՝ 

 

Դրական Բացասական 

 կրթական գործընթացի 

մասնակիցներին (ծնողական 

համայնք, կառավարման, 

ղեկավարման մարմիններ, համայնքի, 

հասարակության ակտիվ խմբեր)՝ 

առաքելության իրագործման 

գործընթացում  ներգրավման 

արդյունավետ կազմակերպումը 

 

 մարդկային, նյութական, 

ժամանակային ռեսուրսների 

ռացիոնալ օգտագործումը 

 

 արդյունավետ ղեկավարումը 

 կրթական գործընթացի 

մասնակիցների իներտ կամ պասիվ 

վերաբերմունքը 

 

 առաքելության նկատմամբ 

թերահավատությունը 

 

 վարչական և մանկավարժական 

աշխատողների կազմակերպչական 

հմտությունների պակասը 

 

 միանձնյա, ոչ թափանցիկ  

ղեկավարումը 

 

Թվարկված ռիսկերը մեղմելու կամ չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 

 բոլոր հնարավոր ռիսկերի կանխատեսում և գնահատում. 

 ռիսկերի կառավարման գործողությունների ճիշտ պլանավորում. 

 գործողությունների համակարգված իրականացում:  
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1.7. Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող 

արտաքին  գործոնները 

 

Առաքելության իրագործման վրա էական ազդեցություն ունեցող  

արտաքին գործոններն են` 

 

Դրական Բացասական 

 պետության կրթական 

քաղաքականության՝ կրթության 

որակի բարձրացմանը միտված՝ 

նորարարական և արդյունավետ 

մոտեցումների ներդրումը 
 

 Դպրոցի կրթական ինքնուրույն 

գործունեության 

սահմանափակումների մեղմացումը 
 

 երկրի տնտեսական աճով 

պայմանավորված՝ կրթության գծով 

պետական ֆինանսավորման 

չափաքանակի ավելացումը 
 

 համայնքի՝ կրթության որակի 

բարձրացմանն ուղղված 

գործողությունների կարևորումը և 

ակտիվ մասնակցությունն ու 

աջակցությունը Դպրոցի կրթական 

գործընթացի կազմակերպմանը 
 

 լիազորված մարմինների կողմից 

Դպրոցին տարբեր ծրագրերում 

ներգրավելը 
 

 միջազգային կազմակերպությունների 

հետ համագործակցությունը 

 դրական գործոնների 

բացակայությունը կամ ոչ լիարժեք 

առկայությունը 
 

 համաճարակներով պայմանավորված 

սահմանափակումները 
 

 ԶԼՄ-ների՝ Դպրոցի նկատմամբ 

ունեցած կանխակալ 

տրամադրվածությունը 
 

 հասարակության մեջ դպրոցի 

նկատմամբ ձևավորված 

կարծրատիպերը 
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2. ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 

 
 
 

Դպրոցը ստեղծվել է 1947 թվականին՝ Երևանի ժողկրթության բաժնի որոշմամբ: 

Մինչև 1954 թվականն այն գործել է որպես օրիորդաց դպրոց, իսկ 1954-1955 ուստարում 

վերակազմավորվել ընդհանուր դպրոցի: Շենքի ճարտարապետն է Գևորգ Թամանյանը: 

 

Դպրոցը՝ որպես ՊՈԱԿ (պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն) ՀՀ 

պետական ռեգիստրում գրանցվել է 2003 թվականի հունվարի 20-ին: 

Դպրոցը կրթական գործունեություն իրականացնելու համար 17.03.2006թ. ստացել է 

հիմնական ընդհանուր կրթություն իրականացնելու հ. 416, իսկ 02.08.2018թ.՝ 

հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու հ.1233 լիցենզիաները: 

 

Համաձայն ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման 14.12.2011թ. հ.7379 և 

14.12.2011թ. հ.7380 պայմանագրերի՝ Դպրոցի անշարժ գույքը անհատույց օգտագործման 

իրավունքով 20.12.2011թ. գրանցվել է ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում: 

 

Դպրոցի գործող կանոնադրությունը հաստատվել է Երևանի քաղաքապետի 

19.11.2012թ.  հ. 7404-Ա որոշմամբ:  

 

Դպրոցի վերաբերյալ տվյալներն՝ ըստ ոլորտների, առավել մանրամասն 

ներկայացված են Ծրագրի 3-րդ բաժնում:  
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2.1. Դպրոցի կրթական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպմանը  նպաստող և զարգացման ենթակա գործոններ 
 

 

Կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը նպաստող (ուժեղ)  

և զարգացման ենթակա (թույլ) գործոնները՝ 

 

 

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ
ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դպրոցի լավագույն ավանդույթներ

Մանկավարժական համակազմի 
պատրաստվածություն

Մանկավարժական համակազմի 
տարիքային միջին ցուցանիշի նվազում

Անգլերենի լավ դրվածք. 
առարկայական օլիմպիադայի բարձր 

ցուցանիշներ

Չինարենը՝ որպես երրորդ օտար լեզվի 
ներդրում

Սովորողների մեծ համակազմ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դպրոցի բաց, գործընկերային 
հաղորդակցության ապահովում

Ուսուցիչների՝ ինքնակրթությամբ 
զբաղվելու շահադրդում (մոտիվացիա)

Երիտասարդ ուսուցիչներին՝ դպրոցում 
աշխատելու շահադրդում

Բնագիտամաթեմատիկական 
առարկաների օլիմպիական ոչ բարձր 

ցուցանիշների առկայություն

Համընդհանուր ներառականությամբ 
պայմանավորված գործընթաց

Դպրոցի կառավարման և 
խորհրդակցական մարմինների թույլ 

համագործակցություն
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2.2. Դպրոցի նյութատեխնիկական հնարավորությունները և բնականոն 

գործունեությանը խոչընդոտող գործոնները (կարիքներ) 

 

 

Դպրոցի նյութատեխնիկական հնարավորությունները և բնականոն 

գործունեությանը խոչընդոտող պայմանները՝ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բյուջետային միջոցների 
առկայություն

Արտաբյուջետային միջոցների 
առկայություն

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի 
տրամադրած միջոցներ

ԿԱՐԻՔՆԵՐ

ՏՀ տեխնոլոգիաների և                 
նորագույն տեխնիկայի պակաս

Լաբորատորիաների, 
սարքավորումների,  

մարզադահլիճի պակաս

Թեքահարթակների 
բացակայություն 
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3. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ,  

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ՝   

ԸՍՏ ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 
  

Ծրագրի նպատակները բխում են Դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված՝ 

Դպրոցի գործունեության նպատակից և ուղղված են առաքելության 

իրականացմանը:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի նպատակներն են. 

1.  

Յուրաքանչյուր սովորողի զարգացման 

առանձնահատկություններին համապատասխան՝ կրթական 

գործընթացին նրա առավելագույն մասնակցության և 

հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին 

համապատասխան՝ կարողունակությունների ապահովումը,  

նախասիրությունների բավարարումը: 

2.   

Մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական, ՏՀՏ 

կիրառման և մեթոդամանկավարժական կարողությունների 

զարգացման ապահովումը: 

3.   

Դպրոցի ուսումնական միջավայրի բարելավումը, 

տեղեկատվական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, 

ուսումնական և նյութատեխնիկական ռեսուրսների 

համալրումը: 

4.  

 Ներդպրոցական և արտադպրոցական համագործակցության 

ընդլայնումը: 

5.  

Վարչատնտեսական գործիքակազմի բարեփոխումը: 
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Ծրագրի խնդիրներն՝ ըստ նպատակների 5 ուղղությունների. 
 

  
 

Ծրագրի խնդիրներն՝ ըստ գործողությունների, նկարագրված են 4-րդ բաժնում: 
 

Իրավիճակի նկարագրությունն՝ ըստ դպրոցի գործունեության ոլորտների, 

ներկայացված է սույն բաժնի 3.1-3.10–րդ կետերում: 

1.
- Ուսուցման և ուսումնառության որակի ապահովում`ըստ սովորողների  

չափորոշչահեն վերջնարդյունքների

- Սովորողների անհատական կրթական կարիքների բավարարմանն 
ուղղված աշխատանքների իրականացում

2.
- Մանկավարժական համակազմի հետ տարվող աշխատանքների
ընդլայնում, ՏՀՏ և մեթոդամանկավարժական կարողությունների

զարգացմանն ուղղված սեմինարների, դասընթացների իրականացում

3.
- Տեխնոլոգիաների և նորարարության ընդլայնում

- Ուսումնական միջավայրի բարելավում, թեքահարթակների կառուցում, 
դպրոցի բակային տարածքում վազքուղիների ձևավորում

- Նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ռեսուրսների 
շարունակական նորացում, համալրում   

4.
- Կառավարման և խորհրդակցական մարմինների 

համագործակցությանը միտված աշխատանքներին աջակցում

- Համայնքի, կրթության կառավարման և լիազոր մարմինների, շահառու 
կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում

5.
- Ֆինանսատնտեսական գործունեության և դպրոցավարության 

կազմակերպման գործիքակազմի նորացում, լիարժեք թափանցիկության 
և հաշվետվողականության ապահովում

- Սահմանված իրավական ակտերի, փաստաթղթերի մշակման, 
լրամշակման և ներդրման ապահովում, փաստաթղթերի վարման 
կարգերի պահպանում, դպրոցի ղեկավարմանը մասնակցության 

ընդլայնում, թափանցիկության ապահովում
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3.1. Կրթության որակ 

 

Դպրոցի սովորողների ուսումնառության արդյունքներն՝ ըստ վերջին 3 

ուսումնական տարիների, այսպիսին են. 

 

Սովորողների ուսումնառության արդյունքներն (միջին գնահատականներ)՝ ըստ 

տարրական ու միջին դպրոցների, կազմում է՝  

2018-2019՝  տարրական դպրոց- 8.7, միջին դպրոց-7.7, 

2019-2020՝  տարրական դպրոց- 8.7, միջին դպրոց- 7.6, 

2020-2021՝  տարրական դպրոց- 8.9, միջին դպրոց- 7.7: 

Արդյունքները ներկայացված են նաև գծապատկերում. 

 

 

 

Տարեկան 8-10 միավոր գնահատված սովորողների թիվը (տոկոսային 

արտահայտությամբ)՝ ըստ տարրական ու միջին դպրոցների, կազմում է՝  

2018-2019՝  տարրական դպրոց- 39.9%, միջին դպրոց- 19%, 

2019-2020՝  տարրական դպրոց- 57.7%, միջին դպրոց- 15.7%, 

2020-2021՝  տարրական դպրոց- 91%, միջին դպրոց- 31%: 

Սովորողների ուսումնառության որակը ներկայացված է նաև գծապատկերում. 

8.7 8.7
8.9

7.7
7.6

7.7

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Սովորողների ուսումնառության արդյունքներն՝ 

ըստ վերջին 3 ուսումնական տարիների

Տարրական դպրոց Միջին դպրոց
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Գծապատկերից երևում է, որ տարեկան 8-10 միավոր գնահատված սովորողների 

թիվը՝ հատկապես տարրական դպրոցում, 2020-2021 ուսումնական տարում կտրուկ աճել 

է: Հիմնականում դա պայմանավորված է հեռավար ուսուցման 

առանձնահատկություններով, երբ անաչառ գնահատման հնարավորությունը (ծնողների 

միջամտության առումով) լիարժեք չէ:  

Առկա է նաև մեկ կարևոր հանգամանք՝ մեր ուսուցիչները մեծ ջանք են գործադրել 

հեռավար ուսուցման թերությունները չեզոքացնելու և կրթության որակ ապահովելու 

ուղղությամբ: 

 

Շրջանավարտների միջին գնահատականներն՝ ըստ ավարտական քննական 

առարկաների, այսպիսին են՝ 

 

Ուսումնական 

տարին 
Հայոց լեզու 

Մաթեմա-

տիկա 

Հայոց 

պատմություն 

Օտար 

լեզու 

2018-2019 13.8 14.8 16.2 17.3 

2019-2020 - - - - 

2020-2021 17.7 15 17.1 18.3 

 

 2019-2020 ուսումնական տարում ավարտական քննություններ չեն 
անցակացվել՝ համավարակի պատճառով:  

 

39.9

57.7

91

19 15.7

31

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Տարեկան 8-10 միավոր գնահատված սովորողների թիվը 

վերջին 3 ուսումնական տարիներին 

(տոկոսային արտահայտությամբ)

Տարրական դպրոց Միջին դպրոց
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Ստորև ներկայացված է վերոնշյալ տվյալների գրաֆիկական գծապատկերը. 

 

 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից՝ 2020-2021 ուսումնական տարում՝ 2018-2019-ի 

համեմատությամբ, բոլոր գնահատականներն աճել են: 

Դա բացատրվում է մեր ուսուցիչների լավ աշխատանքով, իսկ «Հայոց լեզվի» 

գնահատանիշերի ավելի մեծ աճը բացատրվում է թեստերի համեմատաբար մատչելի 

լինելով և շարադրություն գրելու պահանջի բացակայությամբ: 

Գծապատկերից հստակ երևում է նաև, որ օտար լեզվի արդյունքները երկու դեպքում 

էլ ամենաբարձրն են: 

 

3.1.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Ըստ դպրոցի սովորողների և շրջանավարտների գիտելիքների տարեկան և 

ամփոփիչ գնահատման արդյունքների վերլուծության՝ ունենք այսպիսի պատկեր. 

Ամենաբարձր արդյունքները, ինչպես միշտ, արձանագրվում են «Անգլերեն» 

առարկայից: Անգլերենի բարձր որակն արտահայտվում է նաև այս առարկայի 

օլիմպիադայում՝ գրանցելով բարձր արդյունքներ:  

13.8

17.7

14.8 15
16.2

17.117.3
18.3

2018-2019 2020-2021

Շրջանավարտների միջին գնահատականներն՝ 

ըստ ավարտական քննական առարկաների 

Հայոց լեզու Մաթեմատիկա Հայոց պատմություն Օտար լեզու
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Գծապատկերից տեսնում ենք, որ ամենացածր արդյունքները մաթեմատիկայից են: 

Բարձր չեն նաև «Հայոց լեզվի» և «Հայոց պատմության» արդյունքները: Սա ահազանգ է: 

Այստեղից հետևում է, որ մյուս առարկաների մասով ուսուցման լրացուցիչ և 

արդյունավետ գործառույթներ իրականացնելու անհետաձգելի անհրաժեշտություն կա: 

Մեր ուսուցիչներն ունեն համապատասխան մասնագիտական և մանկավարժական 

կարողություններ, ուստի պետք է աշխատանք տանել բոլոր առարկաների դրվածքի 

բարեփոխման ուղղությամբ: 

 

 

3.2. Սովորողների անհատական կրթական կարիքներ 

 

Դպրոցի սովորողների թիվն՝ ըստ վերջին 3 և ընթացիկ ուսումնական տարիների, 

կազմում է՝ 2018-2019՝ 1664, 2019-2020՝ 1589, 2020-2021՝ 1519, 2021-2022՝ 1429: 

Տվյալները ներկայացված են ստորև բերված գրաֆիկական գծապատկերում. 

 

 

 

Գծապատկերից հստակ երևում է սովորողների թվի նվազումը: Նվազման այս 

շարժընթացը (դինամիկան) պայմանավորված է սովորողների փաստացի թիվը ՀՀ ԿԳՄՍ 

1664

1589

1519

1431

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Սովորողների թիվը վերջին 3 և 

ընթացիկ ուսումնական տարիներին



 

 

20 

նախարարի հաստատած՝ սովորողների սահմանային թվին համապատասխանեցնելու 

նպատակով 1-ին դասարաններ ընդունվողների թիվը տարեցտարի նվազեցնելու և 

տարվա ընթացքում ընդունելությունն արգելելու հետ: 

Նվազման դինամիկան կշարունակվի՝ մինչև լիցենզիայով սահմանված թվի (1200) և 

փաստացի սովորողների թվի (1429) համապատասխանեցումը:  

Այս համապատասխանեցման արդյունքում մենք կունենանք երեք առավելություն՝ 

1. դպրոցը կգործի միահերթ. 

2. կունենանք դասերից հետո բազմապիսի արտադասարանական խմբակներ 

կազմակերպելու ավելի մեծ հնարավորություն. 

3. ուսուցիչները կկարողանան դասերից հետո ավելի երկար ժամանակ 

տրամադրել ինքնակրթության և մասնագիտական զարգացման վրա: 

 

2021-2022 ուսումնական տարում սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի 

թվերի հարաբերակցությունն այսպիսին է՝ 

 

 տարրական ընդհանուր՝ 490 սահմանային տեղ, փաստացի՝ 553 սովորող. 

 հիմնական ընդհանուր՝ 710 սահմանային տեղ, փաստացի՝ 876 սովորող: 
 

Դպրոցի սահմանային տեղերի ընդհանուր թիվը 1200 է, 

փաստացի սովորողներինը՝ 1429: 

 

 

490

710

553

876

Տարրական դպրոց Միջին դպրոց

Սովորողների փաստացի և սահմանային տեղերի 

թվերն՝ ըստ տարրական և միջին դպրոցների
2021-2022 ուսումնական տարի

Սահմանային տեղ Փաստացի սովորող
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Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից՝ տարրական դպրոցում սովորողների 

փաստացի թիվը դեռևս մեծ է թույլատրվածից՝ 63-ով, իսկ միջին դպրոցում՝ 166-ով: 

 

Սահմանային տեղերի թիվը հնարավոր կլինի մեծացնել, եթե մեզ հաջողվի ստեղծել 

նոր ուսումնական տարածքներ:  

 

Սովորողների անհատական կրթական կարիքների բավարարմանն ուղղված 

աշխատանքները 

 

Դպրոցի աշակերտական խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում 

վերջիններս ներկայացրին հետևյալ առաջարկությունները՝ 

1. Դպրոցում կազմակերպել տարբեր խմբակներ. 

2. ապահովել ֆիզկուլտուրայի պատշաճ կատարումը. 

3. ապահովել ճաշարանի առկայությունը. 

4. ապահովել ճամփորդություններ, ակտիվ հանգիստ: 

 

Դպրոցում սովորել և սովորում են արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած, 

ինչպես նաև ուսումնառության խնդիրներ ունեցող այլ սովորողներ, որոնց համար 

անհատական ուսուցումը պետք է կազմակերպել լիարժեք որակով: 

 

 

3.2.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում համընդհանուր ներառական կրթությունը 

հռչակվել է որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման 

երաշխիք, և ներառական կրթության քաղաքականությունը նպատակաուղղվել է 

յուրաքանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության 

հնարավորության և որակի ապահովմանը։ 

Որքան էլ անհավանական կամ զարմանալի է, սակայն մեծաթիվ աշակերտական 

համակազմ ունեցող մեր դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող սովորողներ չկան կամ գրեթե չկան: Ես կարծում եմ, որ սա խնդիր է. ինչու՞ այս 
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երեխաների ծնողները (սովորողները) չեն ընտրում մեր դպրոցը: Այս հարցը 

ուսումնասիրության, վերլուծության և համապատասխան հետևություններ անելու 

կարիք ունի:  

Դպրոցում սովորել և սովորում են արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած 

երեխաներ, որոնց մեծ մասը՝ կրթական կարիքները բավարարելու նպատակով 

տեղափոխվում է ֆիզիկամաթեմատիկական խորացված ուսուցմամբ դպրոցներ:  

Մեր դպրոցում սովորում են նաև ուսումնառության հաջողություններ չունեցող 

սովորողներ, որոնց անհատական ուսուցումը անհրաժեշտ է կազմակերպել լրացուցիչ 

պարապմունքների կամ այլ ձևերով:  

Այս խնդրի լուծման նպատակով անհրաժեշտ է մշակել համապատասխան 

ծրագրեր՝ սովորողների կրթական կարիքներին համապատասխան: Այդ աշխատանքն 

իրականացնելու համար Դպրոցի մանկավարժական համակազմն ունի 

համապատասխան մասնագիտական-մեթոդական կարողություններ: 

 

3.3.  Մանկավարժական  համակազմ 

 

 

Դպրոցի ուսուցիչների թիվն՝ ըստ վերջին 3 և ընթացիկ ուսումնական տարիների, 

կազմում է՝  

2018-2019՝ 106, 2019-2020՝ 105, 2020-2021՝ 95, 2021-2022՝ 90:  

 

Դպրոցում աշխատող 90 ուսուցիչներից 4-ը կենսաթոշակային տարիքի են: 

Դպրոցում աշխատում են՝ 5 ուսուցչի օգնական, 1 գրադարանի վարիչ:  

Դպրոցի վարչական աշխատողների թիվն՝ ըստ վերջին 3 և ընթացիկ ուսումնական 

տարիների, կազմում է՝  

2018-2019՝ 10, 2019-2020՝ 10, 2020-2021՝ 9, 2021-2022՝ 9:  

 

Գրաֆիկական գծապատկերը ներկայացված է ստորև. 
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Գծապատկերից երևում է, որ և՛ մանակավարժական, և՛ վարչական աշխատողների 

թվերը նվազման միտում ունեն: Դա կապված է սովորողների թվի նվազման հետ: 

 

Ուսուցիչ-սովորող հարաբերակցությունն՝ ըստ տարիների կազմում է. 

2018-2019՝ 1/16, 2019-2020՝ 1/15, 2020-2021՝ 1/16, 2021-2022՝ 1/16: 

 

Այս հարաբերակցությունը փոքր է սահմանված միջինից՝ 1/20: 

 

 

3.3.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

 

Դպրոցը չունի հոգեբան, լոգոպեդ և այլ մանկավարժական աշխատողներ: 

Դպրոցի ուսուցչական համակազմի միջին տարիքը 46 է:  

Մինչև 30 տարեկան ուսուցիչների թիվը կազմում է՝ 12,   31-40 տարեկան՝ 24,    

41-50 տարեկան՝ 23,   51-55 տարեկան՝ 23,   56 և բարձր տարիքի՝ 12: 

Ստորև ներկայացված է 2020-2021 ուսումնական տարում Դպրոցի 94 ուսուցիչների 

տարիքային բաշխվածության գրաֆիկական պատկերը. 

106 105
95

90

10 10 9 9

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Մանկավարժական և վարչական աշխատողների 

թիվն՝ ըստ ուսումնական տարիների

Ուսուցիչ Վարչական աշխ.
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Երիտասարդ մասնագետների մուտքը Դպրոց խթանելու համար անհրաժեշտ է 

ապահովել աշխատանքային գրավիչ պայմաններ:  

Դրանք կարող են լինել՝  

 պետական պարտադիր վերապատրաստումներից բացի՝ Դպրոցի 

նախաձեռնությամբ իրականացվող վերապատրաստումները, սեմինարները, 

քննարկումները. 

 աշխատանքային գրավիչ միջավայրի ապահովումը՝ ինտերնետային մշտական 

կապ, էլեկտրոնային նյութեր, գրասեղան, համակարգիչ, գրենական անհրաժեշտ 

պարագաներ. 

 հանգստի և սննդի կազմակերպումը (կոլեկտիվի հետ հաճելի շփումներ, 

արտագնա սեմինարներ, զբոսաշրջություն և այլն). 

 բարոյահոգեբանական բարենպաստ միջավայրը. 

Մինչև 30 

տարեկան

13%

31-ից 40 

տարեկան

26%

41-ից 50 

տարեկան

24%

51-ից 55 

տարեկան

24%

56 տարեկան և 

ավելի 

13%

Ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը

2020-2021 ուստարի (ուսուցիչների ընդհանուր թիվը՝ 94)

Մինչև 30 տարեկան 31-ից 40 տարեկան 41-ից 50 տարեկան

51-ից 55 տարեկան 56 տարեկան և ավելի 
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 ղեկավար կազմի հետ ուղիղ կապով աշխատելու մատչելիությունը. 

 ղեկավար կազմի՝ մանկավարժության նոր մեթոդներին տիրապետումը՝ 

անձնական օրինակով՝ որպես գլխավոր ուսուցիչ կամ ուսուցման առաջնորդ, 

ուսուցիչներին օրինակ ծառայելը, շահադրդելը, խթանելը. 

 այլ բարենպաստ գործոններ: 

 

Մենք (նաև՝ ողջ հանրապետությունում) շատ անելիքներ ունենք դպրոցի 

մանկավարժական համակազմի վարկանիշի կարևորման գործում: 

 

3.4. Տեխնոլոգիաներ և նորարարություն 

 

Դպրոցում առկա է ժամանակակից պահանջներին բավարարող և գործող 24 

համակարգիչ (որից 9-ը՝ համակարգչային կաբինետում), 6 տպիչ, 19 նոութբուք (որից 10-

ը՝ ռեսուրս-կենտրոնում), 8 պրոյեկտոր, 2 ինտերակտիվ գրատախտակ: 

 

3.4.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Այս ոլորտը մեծ անհրաժեշտություն ունի զարգացման, ընդլայնման և համալրման: 

Յուրաքանչյուր 2 սովորողի համար համակարգչային կենտրոնում անհրաժեշտ է 

ապահովել մեկական համակարգչի առկայություն, հետագայում՝ յուրաքանչյուր 

սովորողի ապահովելով 1 համակարգչով՝ ցանկալի է դյուրակիր նոութբուքներով 

(բակում կամ այլ տարածքներում աշխատելու համար): 

Անհրաժեշտ է ապահովել համակարգիչների պարտադիր նվազագույն թվաքանակ, 

որպեսզի ազատ ժամերին մանկավարժական աշխատողները ազատ համակարգիչներով 

կարողանան իրականացնել իրենց պաշտոնեական պարտականություններից բխող 

գործառույթները և ստիպված չլինեն դա իրականացնել աշխատանքից հետո՝ տանը: 

Անհրաժեշտ է ունենալ կայքի ընթացիկ սպասարկմամբ զբաղվող մասնագետ և 

օպերատոր: 

Անհրաժեշտ է արմատապես փոփոխել Դպրոցի պաշտոնական կայքը և դարձնել 

առավել ժամանակակից, քառալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն), 

ընդգրկուն, հարմարավետ, մատչելի, բազմաֆունկցիոնալ, հասանելի:  
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Մեդիագրագիտությունը դարձնել պարտադիր ոչ միայն սովորողների, այլև 

մանկավարժական համակազմի բոլոր անդամների համար՝ անկախ տարիքից:  

Դպրոցի 8-րդ դասարանցիների համար նախաձեռնել դասարանական բլոգի 

(կրթամշակութային իրադարձությունների ցանցային մատյանի), իսկ 9-րդ 

դասարանցիների համար՝ անհատական կրթամշակութային բլոգի ստեղծման 

աշխատանքներ: 

 

3.5. Ուսումնական միջավայր 

 

Դպրոցում ամենօրյա աշխատանք է տարվում ուսումնական միջավայրի պատշաճ 

պայմանների, կահավորման, ձևավորման, սանիտարահիգիենիկ վիճակի ապահովման 

ուղղությամբ: Մենք կարևորում ենք երեխայի և՛ առողջության պահպանումը, և՛ 

արդյունավետ ուսումնառությունը, և՛ գեղագիտական ճաշակի զարգացումը, և՛ 

ֆիզիկական ապահովությունը: Երբեք չպետք է մոռանալ, որ երեխայի ճաշակը, 

սովորությունները, շրջապատի նկատմամբ վերաբերմունքը ձևավորվում են մանկուց, և 

դրանում շատ մեծ է դպրոցի դերը:  

Դպրոցում գործում են՝ 57 դասասենյակ, ընթերցասրահ, գրապահոց, ռեսուրս-

կենտրոն, Կոնֆուցիուսի դասարան, ամֆիթատրոն, նիստերի դահլիճ, ՆԶՊ կաբինետ, 

բնագիտական լաբորատորիա, շախմատի կաբինետ, մարզադահլիճ, բուֆետ: 

 

Թեմատիկ անկյուն՝ միջանցքում 

 

 

Ընթերցասրահ 
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Աշխատանքային անկյուններ 

 

 

 

Կոնֆուցիուսի դասարան 
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Ռեսուրս-կենտրոն 
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3.5.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Ուսումնական միջավայրը հրատապ լուծման կարիք ունեցող խնդիրներ չունի: Այն 

մշտապես բարեփոխվում է, և այդպես էլ կշարունակվի: 

Ընթերցասրահն անհրաժեշտ է ապահովել երեխաների համար նախատեսված և 

նրանց հետաքրքրող գրականությամբ (այդ թվում էլեկտրոնային):  

 

3.6. Դպրոցի շենքային պայմանները, նյութատեխնիկական և 

ծրագրամեթոդական բազան 

 

Դպրոցն ունի 2 մասնաշենք՝ Բաղրամյան պողոտա, 16 (1-ին մասնաշենք) և 

Զարոբյան փողոց, 48 (2-րդ մասնաշենք) հասցեներում: 

1-ին  մասնաշենքի  (քառահարկ) մակերեսը 4814.8 քմ  է,  հողամասին՝  0.336807 հա,  

2-րդ մասնաշենքի մակերեսը 720.5 քմ է, հողամասի չափը՝ 0.083739 հա:  

Դպրոցը մարզահրապարակ չունի:  

Դպրոցի միակ մարզադահլիճը տեղակայված է 4-րդ հարկում:  

2-րդ մասնաշենքը, որտեղ գործում է տարրական դպրոցը, մարզադահլիճ չունի:  

 

3.6.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Դպրոցի շենքը վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 2000 թվականին՝ Սոցներդրումների 

հիմնադրամի միջոցներով, 2010 թվականին նորացվել են պատուհանները: Դպրոցի 

հարկաբաժինները միմյանցից առանձնացնող ծածկը փայտյա է, ինչի հետևանքով 

հատակները ճոճվում են, հատկապես՝ մարզադահլիճինը: Մարզադահլիճում ընթացող 

պարապմունքների աղմուկը լսելի է բոլոր հարկերում: 

Ուսումնական տարածքները մասնակի վերանորոգվել են Դպրոցի բյուջետային 

խնայողությունների հաշվին: 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազան ամբողջությամբ չի բավարարում 

ուսումնական գործընթացի լիարժեք կազմակերպման համար: Մեծաթիվ 

աշակերտական համակազմի համար միակ լաբորատորիան, որը տեղակայված է նեղ 

միջանցքում, չի բավարարում բնագիտական բոլոր առարկաների դասաժամերը 
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պատշաճ որակով կազմակերպելու համար: Լաբորատորիայի նյութատեխնիկական 

բազայի հարստացմանն ուղղված աշխատանքները կիրականացվեն ըստ ֆինանսական 

հնարավորությունների, քանի որ ՀՀ կառավարության ծրագրով նախատեսված է մինչև 

2026 թվականը Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական բոլոր ուսումնական 

հաստատություններն ապահովել լաբորատոր սարքավորումներով: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել բնագիտական առնվազն երկու լաբորատորիա: 

Նույն վիճակը միակ մարզադահլիճի պարագայում է, հատկապես որ՝ 

մարզահրապարակ և վազքուղիներ չունենք: 

Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել հարցին լուծում (այդ թվում՝ այլընտրանքային) 

տալու համար: 

Տեղաշարժվելու սահմանափակումներ ունեցող անձանց համար անհաղթահարելի 

է մուտքը դեպի դպրոց, քանի որ չկա թեքահարթակ: 

Տարրական դպրոցի մասնաշենքը չունի մարզադահլիճ: 

 

3.7. Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ 

 

Դպրոցի կառավարման մարմիններն են՝ 

 

1) հիմնադիրը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը` ի դեմս կառավարության. 

2) Երևանի քաղաքապետը (լիազորված մարմին). 

3) կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը, որի կազմը հաստատվել է Երևանի 

քաղաքապետի՝ 22.07.2021թ. N 2603-Ա որոշմամբ:  

Խորհրդի կազմում ընդգրկված են. 

նախագահ՝ Մարտիրոսյան Լիլիթ Հովակիմի (մանկավարժական խորհուրդ) 

անդամներ՝  

Սաֆարյան Գայանե Սեդրակի (մանկավարժական խորհուրդ, քարտուղար) 

Մարտիրոսյան Իռեն Վարդանի  (ծնողական խորհուրդ) 

Բադալյան Հասմիկ Վոլոդյայի (ծնողական խորհուրդ) 

Սողոմոնյան Սիրանուշ Սիմոնի (լիազորված մարմին) 

Պողոսյան Հայկ Արմենի (լիազորված մարմին) 

Սերոբյան Էռնա Սամվելի (լիազորված մարմին) 
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Սարիբեկյան Նիկոլայ Ռուբիկի (լիազորված մարմին) 

Արշակյան Աշոտ Մարտինի (ԿԳՄՍՆ) 

4) գործադիր մարմինը՝ Դպրոցի տնօրենը: 

 

Դպրոցի խորհրդակցական մարմիններն են՝ 

 

1) մանկավարժական խորհուրդը. 

2)  աշակերտական խորհուրդը.  

3)  ծնողական խորհուրդը: 

Դպրոցում չեն ձևավորվել շրջանավարտների, հոգաբարձուների և այլ 

խորհուրդներ: 

 

3.7.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Անհրաժեշտ է ապահովել կառավարման և խորհրդակցական մարմինների առավել 

գործուն և արդյունավետ աշխատանքի իրականացմանը աջակցություն, իսկ 

խորհրդակցական մարմինների համար՝ դպրոցի ներքին գնահատման գործընթացին 

առավել լայն ընդգրկում: 

 

3.8.  Համայնքի, կրթական և շահառու կազմակերպությունների հետ 

համագործակցությունը 

 

Իմ խորին համոզմամբ՝ դպրոցի գործունեությունն արդի համընդհանուր 

առաջընթացի համատեքստում չի կարող մնալ մեկուսացած և իր գործունեությամբ լինել 

ինքնաբավ: Դպրոցի կրթական արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու համար 

կենսական անհրաժեշտություն է ժամանակի պահանջներին ու մարտահրավերներին 

համահունչ ընթացք ապահովելը, լայն համագործակցությունը համայնքի, կրթական և 

շահառու կազմակերպությունների (այդ թվում՝ արտերկրի) հետ՝ այդ աշխատանքներում 

ներգրավելով ուսուցիչներին, սովորողներին և նրանց ծնողներին: 
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3.8.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Սովորողի կրթության իրավունքի գերակայությամբ պայմանավորված՝ կրթության 

որակի ապահովման շուրջ դպրոցի մանկավարժական, վարչական, ծնողական 

համակազմերի համախմբվածության ապահվումը, համայնքի, կրթական և շահառու 

կազմակերպությունների հետ գործընկերային համագործակցության ապահովումը 

անհետաձգելի անհրաժեշտություն են: 

 

3.9.  Դպրոցի  ֆինանսատնտեսական  գործունեությունը 

 

Դպրոցի պետական ֆինանսավորումն՝ ըստ վերջին 3 տարիների՝  

2018թ.՝ 223 347.2 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 220354.2 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 219640.2 հազ. դրամ, 

2021թ.՝ 194 472.5 հազ. դրամ (չճշտված):  

 

Դպրոցի արտաբյուջետային (կրթական վճարովի ծառայություններ) միջոցներն՝ 

ըստ վերջին 3 տարիների՝ 

2018թ.՝ 18 500,0 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 34 340,0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 33 935,7 հազ. դրամ:  

 

Դպրոցը ֆինանսավորվել է նաև Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի կողմից՝ 

2018թ.՝ 7 767,7 հազ. դրամ, 2019թ.՝ 7 103,1 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 1 560,3 հազ. դրամ:  

 

Գծապատկերը ներկայացված է ստորև. 

 

 

18500.0

34340.0 33935.0

7767.7 7103.1

1560.3

2018 2019 2020

Դպրոցի արտաբյուջետային միջոցները վերջին 3 

տարիներին (հազար ՀՀ դրամ)

Արտաբյուջե Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ



 

 

33 

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի կողմից կատարվող ֆինանսավորման՝ 2020 թվականի 

կտրուկ նվազումը կապված է պլանավորված միջոցառումների՝ համավարակի 

պատճառով չիրականացման հետ: 

 

3.9.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

Դպրոցի շենքային պայմանների (մարզադահլիճ, լաբորատորիա, թեքահարթակ, 

ճաշարան) բարելավման և ուսումնանյութական բազայի զարգացման համար լրացուցիչ  

ֆինանսավորման (այդ թվում՝ պետական բյուջեից) անհրաժեշտություն կա: 

 

3.10.  Իրավական  ակտերը 

 

Դպրոցի գործունեությունը  կանոնակարգող իրավական ակտերն են՝ 

1. Դպրոցի կանոնադրությունը.  

2. Ներքին կարգապահական կանոնները. 

3. Ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի օրինակելի կարգի հիման վրա մշակված՝ 

Դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգը. 

4. Օրինակելի ուսումնական պլանների հիման վրա մշակված՝ Դպրոցի 

ուսումնական պլանը. 

5. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 08.09.2020թ. «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը» N 28-Ն հրամանով 

հաստատված հավելվածում ներառված փաստաթղթերը՝ 

1) Էլեկտրոնային դասամատյաններ 

2) Աշխատողի անձնական Էլեկտրոնային գործ 

3) Սովորողի անձնական էլեկտրոնային գործ 

4) Միջնակարգ կրթության ատեստատների բաշխման մատյան 

5) Հիմնական կրթության վկայականների բաշխման մատյան 

6) Ավարտական, պետական ավարտական, փոխադրական, էքստեռն 

քննությունների և գիտելիքների ստուգման արձանագրություններ 

7) Էլեկտրոնային հաստիքացուցակ 

8) Տարիֆիկացիոն մատյան 

9) Դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նիստերի արձանագրություններ. 

10) Ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինված դասաժամերի հաշվառման մատյան 

11) Ուսումնական առարկաների թեմատիկ պլաններ՝ էլեկտրոնային տարբերակով 
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12) Դասալսումների արդյունքների արձանագրություն 

13) Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան, 

տնօրենի տեղակալների, առարկայական մեթոդական միավորումների 

ղեկավարների, դասղեկների աշխատանքային պլաններ՝ էլեկտրոնային 

տարբերակով 

14) Սովորողների շարժի մատյան 

15) Այլ փաստաթղթեր: 

 

3.10.1. Ոլորտում առկա խնդիրները 

 

1. Անհրաժեշտ է Դպրոցն ապահովել փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգով, որը հնարավորություն կտա կանոնակարգել 

աշխատողների մեծաթիվ համակազմ ունեցող Դպրոցի կրթական գործընթացի 

կազմակերպումը, հանձնարարականների տրման և կատարման գործընթացի 

թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, կատարված աշխատանքների 

անկողմնակալ գնահատումը (նաև՝ համարժեք խրախուսման համար): 

2. Անհրաժեշտ է պատշաճ կարգով իրականացնել Դպրոցի կանոնադրության 8-րդ 

կետով սահմանված՝ «Դպրոցն ունի պաշտոնական կայք, որտեղ հրապարակվում են ...  

դպրոցի գործունեությանն առնչվող ... տեղեկություններ» պահանջների կատարումը.   

մասնավորապես՝ դպրոցի կառավարման և ծնողական խորհուրդների 

արձանագրությունները պաշտոնական կայքէջում հրապարակումը: 

3. Անհրաժեշտ է կանոնակարգել փաստաթղթերի պահպանման և արխիվացման 

գործառույթները: 

 

 

4. ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ, ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ:  

 ԾՐԱԳՐԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Ծրագրի խնդիրներն՝ ըստ գործողությունների, կատարողների, 

ժամանակահատվածի և ֆինանսական ծախսերի, ներկայացված են ստորև բերված 

աղյուսակներում: 
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Առանձին աղյուսակներով ներկայացված են նաև յուրաքանչյուր խնդրի 

իրականացման գործողության ռիսկերը և դրանց ազդեցության նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները: 

 

  Աղյուսակներում նշված բոլոր գործողությունները նախատեսվում է 

իրականացնել աշխատողների պաշտոնային պարտականությունների 

շրջանակներում, առանց լրացուցիչ բյուջետային ֆինանսավորման: 
 

 

  «Ֆինանսական ծախսեր» սյունակում նշված հավելավճարները կհատկացվեն 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար Դպրոցի 

կառավարման խորհրդի հավանությանը ներկայացված ֆինանսական 

հաշվարկների հիման վրա: 
 

 

 

Աղյուսակներում գործածված հապավումներն ու հասկացությունները . 

 
ԿԽ՝ դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմին՝ խորհուրդ 

ՈւԱԳՏ՝ տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ 

ՄԿԱԳՏ՝ տնօրենի՝ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալ 

ՄՄՆ՝ մեթոդական միավորման նախագահ 

ԱԲՄ՝  արտաբյուջետային միջոցներ, որոնք գոյանում են բարերարների, անհատների, 

սովորողների ծնողների վճարումներից և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից 

ՊԲ՝ պետական բյուջե 

Հավելավճար՝ արտաբյուջետային միջոցների (առկայության դեպքում) հաշվին 

աշխատողներին հավելավճարի տրամադրում՝ ըստ կատարված աշխատանքի որակի և 

ծավալի: ԱԲՄ հավելավճարների հատկացումը կիրականացվի սահմանված կարգով՝ 

կառավարման խորհրդի հավանությանը ներկայացված ֆինանսական հաշվարկների 

հիման վրա: 

Ուսուցիչ՝   համապատասխան առարկայի ուսուցիչ
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1-ին խնդիր՝  

1)  Ուսուցման և ուսումնառության որակի ապահովում`ըստ սովորողների  չափորոշչահեն վերջնարդյունքների 

2)  Սովորողների անհատական կրթական կարիքների բավարարմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում 
 

Աղյուսակ N 1 
 

Գործողությունները Կատարողները 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսական 

ծախսերը 

1. ԲՏՃՄ (բնագիտություն, տեղեկատվական հաղորդակցական  

տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) 

բնագավառի  զարգացում՝ բնագիտության, ՏՀՏ և մաթեմատիկայի 

ուղղությամբ 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄՄՆ  
2022-2026 

Հավելավճար՝ ըստ 

կատարված աշխատանքի 

որակի և ծավալի 

2. Օլիմպիական և այլ խմբակների գործունեություն 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,   

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ  

2022-2026 

Հավելավճար՝ ըստ 

կատարված աշխատանքի 

որակի և ծավալի 

3. Մարզաառողջարարական ճամբարներում սովորողների  

ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպում  

ՄԿԱԳՏ ,   

ԴԱԿ ,   

դասղեկ  

2022-2026 
ԱԲՄ (այդ թվում՝ ծնողների 

վճարումներ) 

4. Դպրոցում ստացած գիտելիքների ամրապնդումն ու խորացումը, 

սովորողների տեսական գիտելիքների և  գործնական  

ունակությունների փոխադարձ կապի ամրապնդումը, նրանց  

կարողունակությունների զարգացումը 

ՈՒԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,  

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ   

2022-2026 
ԱԲՄ (այդ թվում՝ ծնողների 

վճարումներ) 

5.  «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսուցման պատշաճ 

կազմակերպում 

ՈՒԱԳՏ ,  

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ  

2022-2026 ՊԲ 
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6.  Ճամփորդությունների, ակտիվ հանգստի կազմակերպում 
ՄԿԱԳՏ ,  

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ  

2022-2026 
ԱԲՄ (այդ թվում՝ ծնողների 

վճարումներ) 

7.  Դպրոցում սովորող՝ արտակարգ ընդունակություններ 

դրսևորած սովորողների համար անհատական ուսուցման 

կազմակերպում 

ՈՒԱԳՏ ,   

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ   

2022-2026 ՊԲ, ԱԲՄ 

8. Կրթական վճարովի ծառայությունների իրականացում՝ ըստ 

սովորողների նախասիրությունների 
Հաշվապահ  2022-2026 ԱԲՄ 

 

Ծրագրի (1-ին խնդրի) ռիսկերը, դրանց նվազեցմանն ուղղված գործողությունները 

 

Գործողություններ Ռիսկերը 
Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները 

1. ԲՏՃՄ (բնագիտություն, տեղեկատվական 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, 

ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) բնագավառի 

զարգացում՝ բնագիտության, ՏՀՏ և մաթեմատիկայի 

ուղղությամբ 

1. Բնագիտական առարկաների միակ 

լաբորատորիայի անբավարարություն, 

2. համակարգիչների անբավարարություն, 

3. դպրոցական բաղադրիչով լրացուցիչ 

ժամեր հատկացնելու անհնարինություն 

1. Նախատեսվում է նոր լաբորատորիաների 

ստեղծում, 

2. նախատեսվում է նոր համակարգիչների ձեռք 

բերում, 

3. վճարովի կրթական ծառայությունների (ըստ 

համաձայնության) և խմբակների միջոցով տվյալ  

բնագավառի զարգացմանը նպաստում 

2. Օլիմպիական և այլ խմբակների ձևավորում 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. սովորողների ոչ լիարժեք մասնակցություն 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. սովորողների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում, խթանում 
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3. Մարզաառողջարարական ճամբարներում 

սովորողների ուսուցման, դաստիարակության ու 

հանգստի կազմակերպում 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. Համապատասխան մասնակիցների 

ցանկության պակաս 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. Սովորողների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում 

4. Դպրոցում ստացած գիտելիքների ամրապնդումն ու 

խորացումը, սովորողների տեսական գիտելիքների և  

գործնական ունակությունների փոխադարձ կապի 

ամրապնդումը, նրանց կարողունակությունների 

զարգացումը 

Կրթական գործընթացի կազմակերպման 

դժվարություններ, սովորողների 

գնահատականների ուռճացում 

Թիմային, մասնակցային աշխատանքի 

կազմակերպում, ըստ անհրաժեշտության՝ 

համապատասխան փորձագետների ներգրավում, 

թեմատիկ վերապատրաստումներին 

մասնակցություն 

5. «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսուցման պատշաճ 

կազմակերպում 
Մարզադահլիճի անբավարարություն 

Այլընտրանքային միջոցների ընտրություն 

(տարրական մասնաշենքում դասասենյակի 

վերածում մարզասենյակի), մարզադահլիճի 

վարձակալություն (ըստ անհրաժեշտության), 

օրինակելի ուսումնական պլանով նախատեսված 

հնարավորությունների կիրառում 

6. Ճամփորդությունների, ակտիվ հանգստի 

կազմակերպում 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. Համապատասխան մասնակիցների 

ցանկության պակաս 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. Սովորողների հետ հայրենագիտության թեմայով 

բացատրական աշխատանքների իրականացում 

7. Դպրոցում սովորող՝ արտակարգ ընդունակություններ 

դրսևորած սովորողների համար անհատական ուսուցման 

կազմակերպում 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. Համապատասխան մասնակիցների 

ցանկության պակաս 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. Սովորողների և ծնողների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում 

8. Կրթական վճարովի ծառայությունների իրականացում՝ 

ըստ սովորողների նախասիրությունների 
Մասնակիցների ցանկության պակաս 

1. Ծառայությունների իրականացման դրական 

արդյունքների ներկայացում սովորողներին և 

նրանց ծնողներին, 

2. վճարովի ծառայությունների վարձավճարի 

հնարավոր նվազեցում 
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2-րդ խնդիր՝  

1)  Մանկավարժական համակազմի հետ տարվող աշխատանքների ընդլայնում, ՏՀՏ և մեթոդամանկավարժական 

կարողությունների զարգացմանն ուղղված սեմինարների, դասընթացների իրականացում 

 

Աղյուսակ N 2 
 

 

Գործողությունները Կատարողները 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսական 

ծախսերը 

1. Երիտասարդ մասնագետների մուտքը Դպրոց խթանելուն ուղղված գործառույթներ՝ 

 պետական պարտադիր վերապատրաստումներից բացի՝ Դպրոցի նախաձեռնությամբ 

իրականացնել վերապատրաստումներ, սեմինարներ, քննարկումներ 

 աշխատանքային գրավիչ միջավայրի ապահովում՝ ինտերնետային մշտական կապ, էլեկտրոնային 

նյութեր, գրասեղան, համակարգիչ, գրենական անհրաժեշտ պարագաներ 

 հանգստի և սննդի կազմակերպում (կոլեկտիվի հետ հաճելի շփումներ, արտագնա սեմինարներ, 

զբոսաշրջություն և այլն) 

 բարոյահոգեբանական բարենպաստ միջավայր 

 ղեկավար կազմի հետ ուղիղ կապով աշխատելու հնարավորություն 

 ղեկավար կազմի՝ մանկավարժության նոր մեթոդներին տիրապետումը՝ անձնական օրինակով՝ 

որպես գլխավոր ուսուցիչ կամ ուսուցման առաջնորդ, ուսուցիչներին օրինակ ծառայելը, 

շահադրդելը, խթանելը 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄՄՆ  
2022-2026 

Հավելավճարի 

տրամադրում՝ ըստ 

կատարված 

աշխատանքի 

որակի և ծավալի 

2.  Դպրոցն ապահովել  հոգեբանի, լոգոպեդի ծառայություններով Տնօրեն  2022-2026 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 3.  Ուսուցչի վարկանիշի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 

ՈՒԱԳՏ ,  

ՄԿԱԳՏ ,ՄՄՆ ,   

ուսուցիչներ  

2022-2026 
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Ծրագրի (2-րդ խնդրի) ռիսկերը, դրանց նվազեցմանն ուղղված գործողությունները 

 

Գործողություններ Ռիսկերը 
Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները 

1. Երիտասարդ մասնագետների մուտքը 

Դպրոց  խթանելուն ուղղված գործառույթներ՝ 
 պետական պարտադիր վերապատրաստումներից 

բացի՝ Դպրոցի նախաձեռնությամբ իրականացնել 

վերապատրաստումներ, սեմինարներ 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. ուսուցիչների ցանկության պակաս 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. ուսուցիչների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում, խթանում 

3. Դպրոցում ներքին կրեդիտային համակարգի 

ներդրում՝ ըստ դրա արդյունքների՝ ուսուցիչներին 

խրախուսում 

 աշխատանքային գրավիչ միջավայրի ապահովում՝ 

ինտերնետային մշտական կապ, էլեկտրոնային 

նյութեր, գրասեղան, համակարգիչ, գրենական 

անհրաժեշտ պարագաներ 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում 

 հանգստի և սննդի կազմակերպում (կոլեկտիվի հետ 

հաճելի շփումներ, արտագնա սեմինարներ, 

զբոսաշրջություն և այլն) 

1. Համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների պակաս, 

2. ուսուցիչների պասիվություն 

1. Ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն ուղղված 

նպատակային գործողությունների իրականացում, 

2. ուսուցիչներին խթանում 

 բարոյահոգեբանական բարենպաստ միջավայր 
Կոնֆլիկտների կառավարման 

հմտությունների պակաս 

Հոգեբանի ներգրավում և (կամ) այլ մասնագետների 

խորհրդատվական ծառայությունների պատվիրում 

 ղեկավար կազմի հետ ուղիղ կապով աշխատելու 

հնարավորություն 

Ուսուցիչների նախաձեռնողականության 

պակաս 

Ուսուցիչների հետ նրանց իրավունքների և 

պարտականությունների վերաբերյալ զրույցների 

իրականացում, ինքնավստահության ձևավորում 

2. Դպրոցն ապահովել հոգեբանի, լոգոպեդի 

ծառայություններով 

Կառավարման խորհրդի կամ լիազորված 

մարմնի անհամաձայնություն 

Կառավարման խորհրդին կամ լիազորված մարմնին՝ 

նշված մասնագետների անհրաժեշտության 

վերաբերյալ հիմնավորումների ներկայացում 

3.  Ուսուցչի վարկանիշը բարձրացնելուն 

ուղղված միջոցառումների իրականացում 

Միջոցառումների արդյունավետության 

պակաս 

Միջոցառումներին տարբեր շահառուների, 

մասնագետների, ծնողների, ուսուցիչների  

ներգրավում, գործառույթների հետևողական 

իրականացում 
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3-րդ խնդիր՝  

1)  Տեխնոլոգիաների և նորարարության ընդլայնում 

2)  Ուսումնական միջավայրի բարելավում, թեքահարթակների կառուցում, դպրոցի բակային տարածքում .          .    .   . .  

վազքուղիների ձևավորում 

3)  Նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ռեսուրսների շարունակական նորացում, համալրում    

 

 

Աղյուսակ N 3 
 

Գործողությունները Կատարողները 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսական 

ծախսերը 

1. Համակարգչային կենտրոնում յուրաքանչյուր 2 սովորողի համար ապահովել 

մեկական համակարգչի առկայություն 
Տնօրեն  2022-2026 

ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

2. Համակարգչային կենտրոնում յուրաքանչյուր սովորողի ապահովել 1 

համակարգչով՝ ցանկալի է դյուրակիր նոութբուքով (բակում կամ այլ 

տարածքներում աշխատելու համար) 

Տնօրեն  2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

3. Ապահովել համակարգիչների պարտադիր նվազագույն թվաքանակ, որպեսզի 

մանկավարժական աշխատողները ազատ ժամերին կարողանան իրականացնել 

իրենց պաշտոնեական պարտականություններից բխող գործառույթները և 

ստիպված չլինեն դա իրականացնել աշխատանքից հետո՝ տանը 

Տնօրեն  2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

4. Ապահովել կայքի ընթացիկ սպասարկմամբ զբաղվող մասնագետի և 

օպերատորի առկայություն 
Տնօրեն  2022-2026 

ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 
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5. Արմատապես փոփոխել Դպրոցի պաշտոնական կայքը և դարձնել առավել 

ժամանակակից, քառալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն), 

ընդգրկուն, հարմարավետ, մատչելի, բազմաֆունկցիոնալ, հասանելի 

Տնօրեն  2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

6. Մեդիագրագիտությունը դարձնել պարտադիր ոչ միայն սովորողների, այլև 

մանկավարժական համակազմի բոլոր անդամների համար՝ անկախ տարիքից 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,   

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ  

2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

7. Դպրոցի 8-րդ դասարանցիների համար նախաձեռնել դասարանական բլոգի 

(կրթամշակութային իրադարձությունների ցանցային մատյան), իսկ 9-րդ 

դասարանցիների համար՝ անհատական կրթամշակութային բլոգի  ստեղծման 

աշխատանքներ 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,   

ՄՄՆ ,   

ուսուցիչ  

2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

8. Ընթերցասրահն ապահովել երեխաների համար նախատեսված և նրանց 

հետաքրքրող գրականությամբ՝ այդ թվում էլեկտրոնային 
Տնօրեն  2022-2026 

ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

9. Ստեղծել բնագիտական առնվազն երկու լաբորատորիա  Տնօրեն  2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

10. Տարրական դպրոցի մասնաշենքում ստեղծել մարզասենյակ Տնօրեն  2022-2026 
ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

11. Ստեղծել թեքահարթակ դպրոցի մուտքի մոտ և նախասրահում, գծանշել 

վազքուղիներ 
Տնօրեն  2022-2026 

ՊԲ խնայողություններ, 

ԱԲՄ 

 

Ծրագրի (3-րդ խնդրի) ռիսկերը, դրանց նվազեցմանն ուղղված գործողությունները 
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Գործողություններ Ռիսկերը 
Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները 

1. Համակարգչային կենտրոնում յուրաքանչյուր երկու 

սովորողի համար ապահովել մեկական համակարգչի 

առկայություն 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

2. Համակարգչային կենտրոնում յուրաքանչյուր 

սովորողի ապահովել 1 համակարգչով՝ ցանկալի է 

դյուրակիր նոութբուքով (բակում կամ այլ 

տարածքներում աշխատելու համար) 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

3. Ապահովել համակարգիչների պարտադիր 

նվազագույն թվաքանակ, որպեսզի մանկավարժական 

աշխատողները ազատ ժամերին կարողանան 

իրականացնել իրենց պաշտոնեական 

պարտականություններից բխող գործառույթները և 

ստիպված չլինեն դա իրականացնել աշխատանքից 

հետո՝ տանը 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

4. Ապահովել կայքի ընթացիկ սպասարկմամբ 

զբաղվող մասնագետի և օպերատորի առկայություն 

Կառավարման խորհրդի կամ լիազորված 

մարմնի անհամաձայնություն 

Կառավարման խորհրդին կամ լիազորված 

մարմնին՝ նշված մասնագետների 

անհրաժեշտության վերաբերյալ 

հիմնավորումների ներկայացում 

5. Արմատապես փոփոխել Դպրոցի պաշտոնական 

կայքը և դարձնել առավել ժամանակակից, քառալեզու 

(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն), ընդգրկուն, 

հարմարավետ, մատչելի, բազմաֆունկցիոնալ, 

հասանելի 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

6. Մեդիագրագիտությունը դարձնել պարտադիր ոչ 

միայն սովորողների, այլև մանկավարժական 
Ուսուցիչների ցանկության պակաս 

1. Ուսուցիչների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում, խթանում 
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համակազմի բոլոր անդամների համար՝ անկախ 

տարիքից 

2. Դպրոցում ներքին կրեդիտային 

համակարգի ներդրում՝ ըստ դրա 

արդյունքների՝ ուսուցիչներին խրախուսելու 

համար 

7. Դպրոցի 8-րդ դասարանցիների համար 

նախաձեռնել դասարանական բլոգի 

(կրթամշակութային իրադարձությունների ցանցային 

մատյան), իսկ 9-րդ դասարանցիների համար՝ 

անհատական կրթամշակութային բլոգի  ստեղծման 

աշխատանքներ 

Սովորողների ցանկության պակաս 

Սովորողների հետ բացատրական 

աշխատանքների իրականացում, խթանում 

 

8. Ընթերցասրահն ապահովել երեխաների համար 

նախատեսված և նրանց հետաքրքրող 

գրականությամբ՝ այդ թվում էլեկտրոնային 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

9. Ստեղծել բնագիտական առնվազն երկու 

լաբորատորիա  

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

10. Տարրական դպրոցի մասնաշենքում ստեղծել 

մարզասենյակ 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 

11. Ստեղծել թեքահարթակ դպրոցի մուտքի մոտ և 

նախասրահում, գծանշել վազքուղիներ 

Համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

պակաս 

Ֆինանսական միջոցների հայթայթմանն 

ուղղված նպատակային գործողությունների 

իրականացում 
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4-րդ խնդիր՝  

1)  Կառավարման և խորհրդակցական մարմինների համագործակցությանը միտված աշխատանքներին աջակցում 

2)  Համայնքի, կրթության կառավարման և լիազոր մարմինների, շահառու կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության ընդլայնում 

 

 

Աղյուսակ N 4 

 

Գործողությունները Կատարողները 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսական 

ծախսերը 

1. Աջակցություն կառավարման և խորհրդակցական մարմինների 

առավել գործուն և արդյունավետ աշխատանքի իրականացմանը 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,   

ԿԽ  անդամ  

ուսուցիչներ ,  

ծնողներ  

 

2022-2026 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

2. Խորհրդակցական մարմիններին՝ դպրոցի ներքին գնահատման 

գործընթացին առավել լայն ընդգրկում 

ՈւԱԳՏ ,   

ՄԿԱԳՏ ,   

ԿԽ  անդամ  

ուսուցիչներ ,  

ծնողներ  

2022-2026 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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Ծրագրի (4-րդ խնդրի) ռիսկերը, դրանց նվազեցմանն ուղղված գործողությունները 

 

 

Գործողություններ Ռիսկերը 
Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները 

1. Աջակցություն կառավարման և խորհրդակցական 

մարմինների առավել գործուն և արդյունավետ 

աշխատանքի իրականացմանը 

ԿԽ  անդամների  պասիվություն  Խթանման միջոցների կիրառում 

2. Խորհրդակցական մարմիններին՝ դպրոցի ներքին 

գնահատման գործընթացին առավել լայն ընդգրկում 
ԿԽ  անդամների  պասիվություն  Խթանման միջոցների կիրառում 
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5-րդ խնդիր՝  

1)  Ֆինանսատնտեսական գործունեության լիարժեք թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովում 

2) Սահմանված իրավական ակտերի, փաստաթղթերի մշակման, լրամշակման և ներդրման ապահովում, 

փաստաթղթերի վարման կարգերի պահպանում, դպրոցի ղեկավարմանը մասնակցության ընդլայնում, 

թափանցիկության ապահովում, փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում 

 

Աղյուսակ N 5 
 

Գործողությունները Կատարողները 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսական 

ծախսերը 

1. Դպրոցի շենքային պայմանների (մարզադահլիճ, լաբորատորիա, 

թեքահարթակ, ճաշարան) բարելավման և ուսումնանյութական բազայի 

զարգացման համար լրացուցիչ  ֆինանսավորման (այդ թվում՝ ՊԲ) 

ապահովում 

Տնօրեն ,   

ԿԽ  (ներգրավում ) ,  

համայնք  

(ներգրավում )  

2022-2026 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

2. Դպրոցն ապահովել փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգով 

Հրավիրված  

մասնագետ  
2022-2026 ՊԲ, ԱԲՄ 

3. Կանոնակարգել փաստաթղթերի պահպանման և արխիվացման 

գործառույթները 

Ախիվացման  

հարցերով  զբաղվող  

աշխատակից  

2022-2026 
Լրացուցիչ 

ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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Ծրագրի (5-րդ խնդրի) ռիսկերը, դրանց նվազեցմանն ուղղված գործողությունները 

 

Գործողություններ Ռիսկերը 
Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված 

գործողությունները 

1. Դպրոցի շենքային պայմանների 

(մարզադահլիճ, լաբորատորիա, թեքահարթակ, 

ճաշարան) բարելավման և ուսումնանյութական 

բազայի զարգացման համար լրացուցիչ  

ֆինանսավորման (այդ թվում՝ ՊԲ) ապահովում 

Լրացուցիչ ֆինանսավորման ապահովման 

անհնարինություն 

Գործառույթի իրականացմանը հնարավոր 

բոլոր շահառուների, կրթական գործընթացի 

մասնակիցների ներգրավում, հետևողական 

գործողությունների շարունակականության 

ապահովում 

2. Դպրոցն ապահովել 

փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգով 

Ֆինանսավորման պակաս կամ 

համապատասխան մասնագետի 

բացակայություն 

Գործառույթի իրականացման համար 

հնարավոր բոլոր կառույցների հետ 

համագործակցություն 

3. Կանոնակարգել փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման գործառույթները 

Համապատասխան մասնագիտական 

կարողությունների պակաս 

«Արխիվային գործի մասին» օրենքով 

սահմանված գործառույթների իրականացում 
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5. ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ՝  

ԸՍՏ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ 
  

Ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Դպրոցի 

կառավարման խորհուրդը (ԿԽ):  

Դպրոցի առաքելությունը և Ծրագիրը ենթակա են փոփոխությունների՝ 

ժամանակակից կրթական պահանջների դինամիկ փոփոխություններին համահունչ, 

ներքին կամ արտաքին գործոնների օբյեկտիվ ազդեցությունների դեպքում, ինչպես նաև 

ժամկետից շուտ առանձին գործառույթներ իրականացվելուց հետո:  

Ծրագրի գնահատման չափանիշները և վերահսկողությունը՝ ըստ  

գործողությունների  և  գործառույթների, ներկայացված են սույն բաժնի 5.1-5.5-րդ 

կետերում: 

Բոլոր գործառույթների արդյունքները հրապարակվում են կայքում և (կամ) 

հայտարարությունների տախտակին: 
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5.1. Առաջին խնդրի գործողությունների գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

1)  Ուսուցման և ուսումնառության որակի ապահովում`ըստ սովորողների  չափորոշչահեն վերջնարդյունքների 

2)  Սովորողների անհատական կրթական կարիքների բավարարմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում 

 

Գործողությունները 
Ակնկալվող 

արդյունք 
Գործառույթներ 

Գնահատման 

չափանիշ 

ԿԽ վերա-

հսկողության 

ժամկետ 

1. ԲՏՃՄ (բնագիտություն, 

տեղեկատվական հաղորդակցական  

տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, 

մաթեմատիկա) բնագավառի  զարգացում՝ 

բնագիտության, ՏՀՏ և մաթեմատիկայի 

ուղղությամբ 

  

Առկա է սովորողների 

տարեկան և ամփոփիչ 

գնահատականների աճ 

(տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

նախորդ ուսումնական 

տարվա 

համեմատությամբ,  

մասնակցություն 

առարկայական 

օլիմպիադաներին 

ԲՏՃՄ բնագավառի զարգացում 

մաթեմատիկայի ուղղությամբ 

Սովորողների տարեկան և 

ամփոփիչ գնահատականները՝ 

1.  ցածր են նախորդ տարվա 

համեմատ՝ անբավարար,  

2. հիմնականում (կեսից ավելին) 

նույնն են նախորդ տարվա 

համեմատ՝ բավարար, 

3. հիմնականում (կեսից ավելին) 

նույնն են կամ  բարձր նախորդ 

տարվա համեմատ՝ լավ,  

4. հիմնականում (կեսից ավելին)  

բարձր են նախորդ տարվա 

համեմատ՝ գերազանց 

2022-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

ԲՏՃՄ բնագավառի զարգացում 

ՏՀՏ-ի ուղղությամբ 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

ԲՏՃՄ բնագավառի զարգացում 

ֆիզիկայի 

ուղղությամբ 

2024-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

2. Օլիմպիական և այլ խմբակների 

ձևավորում 

Գործում են լեզուների և 

բնագիտական 

առարկաների խմբակներ, 

առկա են առարկայական 

օլիմպիադաների 

մրցանակներ ստացած 

սովորողներ 

1. Խմբակների ստեղծում, 

խմբակների ղեկավարների 

նշանակում, գործառույթների 

սահմանում, 

2. խմբակների ուսումնական 

գործընթացի իրականացում, 

3. օլիմպիադաներին 

մասնակցություն, 

1. Բոլոր կետերը չեն կատարվել՝ 

անբավարար, 

2. 1-3-րդ կետերը կատարվել են 

մասամբ՝ բավարար, 

3. 1-3-րդ կետերը կատարվել են 

ամբողջությամբ՝ լավ, 

4. 1-4-րդ կետերը կատարվել են 

ամբողջությամբ՝ գերազանց 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 
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4. օլիմպիադաներում 

մրցանակների կամ 

պատվոգրերի արժանացում 

3. Մարզաառողջարարական 

ճամբարներում սովորողների  ոչ ֆորմալ 

ուսուցման, դաստիարակության ու 

հանգստի կազմակերպում 

Սովորողներն 

արձակուրդի ընթացքում 

հանգստանում են մարզա-

առողջարարական 

ճամբարներում 

1. Սովորողների ներգրավումը, 

ժամանակացույցի սահմանումը, 

խմբերի ղեկավարների 

նշանակումը կատարվում են 

տնօրենի հրամանով 

Ներգրավվել են՝ 

1. սովորողների մինչև 1%-ը՝ 

անբավարար, 

2. մինչև 5 %-ը՝ բավարար, 

3. մինչև 10 %-ը՝ լավ, 

4. 10 %-ից ավելի՝ գերազանց 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

4. Դպրոցում ստացած գիտելիքների 

ամրապնդումն ու խորացումը, 

սովորողների տեսական գիտելիքների և  

գործնական  ունակությունների 

փոխադարձ կապի ամրապնդումը, նրանց  

կարողունակությունների զարգացումը 

Սովորողների տեսական 

գիտելիքների և  

գործնական 

ունակությունների 

փոխադարձ կապն 

ամրապնդվել է, նրանց 

կարողունակությունները 

զարգացել են 

Կրթական գործընթացի 

բնականոն կազմակերպման 

տարեկան արդյունքների (նաև՝ 

գնահատման 

համապատասխանության) 

ստուգում տնօրենի և 

հանձնաժողովի կողմից  

Անբավարար (0-3) է ստացել 

սովորողների մինչև ՝ 

 10%-ը՝ անբավարար, 

  5 %-ը՝ բավարար, 

  2 %-ը՝ լավ, 

  1%-ը՝ գերազանց 

2022-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

5. «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսուցման 

պատշաճ կազմակերպում 

«Ֆիզկուլտուրա» 

առարկայի դասերն 

ընթանում են բնականոն 

հունով 

Միջոցներ են ձեռնարկվել 

գործընթացն իրականացնելու 

ուղղությամբ 

Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝         

անբավարար, 

ձեռնարկվել են մասամբ՝ բավարար, 

ձեռնարկվել են այլընտրանքային 

միջոցներ՝ լավ, 

կառուցվել է մարզադահլիճ՝ 

գերազանց 

2024-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

6. Ճամփորդությունների, ակտիվ հանգստի 

կազմակերպում 

Սովորողները 

մասնակցում են 

հայրենագիտական 

ճամփորդությունների 

Սովորողների ներգրավումը, 

ժամանակացույցի սահմանումը, 

խմբերի ղեկավարների 

նշանակումը կատարվում են 

տնօրենի հրամանով 

Ներգրավվել են սովորողների ՝ 

1. մինչև 1%-ը՝  անբավարար, 

2. մինչև 5 %-ը՝   բավարար, 

3. մինչև 10 %-ը՝  լավ, 

4. 10 %-ից ավելի՝  գերազանց 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 
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7. Դպրոցում սովորող՝ արտակարգ 

ընդունակություններ դրսևորած (ԱՈՒԴ) 

սովորողների համար անհատական 

ուսուցման կազմակերպում 

Արտակարգ 

ընդունակություններ 

դրսևորած սովորողների 

ուսուցումն 

իրականացվում է 

անհատական ուսուցմամբ 

Կազմվել է ԱՈՒԴ սովորողների 

անվանացանկը, անհատական 

ուսուցման պլանը (ԱՈՒՊ) 

ԱՈՒՊ-ով սովորում են ԱՈՒԴ 

սովորողների՝ 

1. մինչև 25%-ը՝   անբավարար, 

2. մինչև 50%-ը՝   բավարար, 

3. մինչև 75%-ը՝   լավ, 

4. մինչև 100%-ը՝ գերազանց 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ 

ուստարիների 

կիսամյակների 

 

 

 

5.2.  Երկրորդ խնդրի գործողությունների գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

Մանկավարժական համակազմի հետ տարվող աշխատանքների ընդլայնում, ՏՀՏ և մեթոդամանկավարժական կարողությունների 

զարգացմանն ուղղված սեմինարների, դասընթացների իրականացում 
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Գործողությունները 
Ակնկալվող 

արդյունք 
Գործառույթներ 

Գնահատման 

չափանիշ 

ԿԽ վերա-

հսկողության ժամկետ 

1. Երիտասարդ մասնագետների մուտքը Դպրոց 

խթանելուն ուղղված գործառույթներ՝ 

 պետական պարտադիր 

վերապատրաստումներից բացի՝ Դպրոցի 

նախաձեռնությամբ իրականացնել 

վերապատրաստումներ, սեմինարներ, 

քննարկումներ 

 աշխատանքային գրավիչ միջավայրի 

ապահովում՝ ինտերնետային մշտական կապ, 

էլեկտրոնային նյութեր, գրասեղան, համակարգիչ, 

գրենական անհրաժեշտ պարագաներ 

 հանգստի և սննդի կազմակերպում (կոլեկտիվի 

հետ հաճելի շփումներ, արտագնա սեմինարներ, 

զբոսաշրջություն և այլն) 

 բարոյահոգեբանական բարենպաստ միջավայր 

 ղեկավար կազմի հետ ուղիղ կապով աշխատելու 

հնարավորություն 

 ղեկավար կազմի՝ մանկավարժության նոր 

մեթոդներին տիրապետումը՝ անձնական 

օրինակով՝ որպես գլխավոր ուսուցիչ կամ 

ուսուցման առաջնորդ, ուսուցիչներին օրինակ 

ծառայելը, շահադրդելը, խթանելը 

 

Երիտասարդ 

մասնագետները 

ցանկություն են 

հայտնում 

աշխատելու 

Դպրոցում կամ 

շարունակում են 

արդյունավետ 

աշխատել 

Ուսուցչի թափուր տեղի 

մրցույթում հաղթող 

ճանաչված 

հավակնորդի համար 

ստեղծվում են 1-ին 

կետով սահմանված 

պայմանները 

Պայմաններն ապահովված չեն՝ 

անբավարար, 

Պայմաններն ապահովված են 

մասամբ՝ բավարար, 

Պայմաններն հիմնականում 

ապահովված են՝ լավ, 

Պայմաններն ամբողջությամբ 

ապահովված են՝ գերազանց 

2023-2026 թ.թ. 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

2.  Դպրոցն ապահովել  հոգեբանի, լոգոպեդի 

ծառայություններով 

Դպրոցն ունի 

հոգեբան և լոգոպեդ 

Աշխատանքի ընդունել 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

մրցութային կարգով) 

հոգեբանի և լոհոպեդի 

Դպրոցը չունի հոգեբան և 

լոգոպեդ՝ անբավարար, 

Դպրոցն ունի հոգեբան կամ 

լոգոպեդ՝ լավ 

Դպրոցն ունի հոգեբան և լոգոպեդ՝ 

գերազանց 

 

2022-2023թ.թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 
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3.  Ուսուցչի վարկանիշի բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում 

Դպրոցում բարձր է 

բոլոր ուսուցիչների 

վարկանիշը 

Իրականացվում են 

բացատրական 

աշխատանքներ 

սովորողների, ծնողների 

և ուսուցիչների 

շրջանում: 

Սովորողների և 

ծնողների շրջանում 

անցկացվում են 

հարցումներ (այդ թվում՝ 

անանուն) ուսուցիչների 

վարկանիշի մասին 

Հարցումներին դրական 

պատասխաններ են տվել 

հարցվածների՝ 

1. մինչև  5%-ը՝ անբավարար, 

2. մինչև  25%-ը՝ բավարար, 

3. մինչև  50%-ը՝ լավ, 

4. մինչև  100%-ը՝ գերազանց 

2022-2026թ.թ. 

ըստ ուստարիների 

 

 

 

5.3.  Երրորդ խնդրի գործողությունների գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

1) Տեխնոլոգիաների և նորարարության ընդլայնում 

2) Ուսումնական միջավայրի բարելավում, թեքահարթակների կառուցում, դպրոցի բակային տարածքում վազքուղիների 

ձևավորում 

3) Նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ռեսուրսների շարունակական նորացում, համալրում    
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Գործողությունները 
Ակնկալվող 

արդյունք 
Գործառույթներ 

Գնահատման 

չափանիշ 

ԿԽ վերա-

հսկողության 

ժամկետ 

1. Համակարգչային կենտրոնում 

յուրաքանչյուր 2 սովորողի 

համար ապահովել մեկական 

համակարգչի առկայություն 

Յուրաքանչյուր 2 սովորողի 

հատկացվում է 1 

համակարգիչ 

Ապահովել 

համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների 

առկայություն՝ 

համապատասխան թվով 

համակարգիչներ ձեռք 

բերելու համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգիչների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2023թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

2. Համակարգչային կենտրոնում 

յուրաքանչյուր սովորողի 

ապահովել 1 համակարգչով՝ 

ցանկալի է դյուրակիր 

նոութբուքով (բակում կամ այլ 

տարածքներում աշխատելու 

համար) 

Համակարգչային կենտրոնում 

յուրաքանչյուր 1 սովորողի 

հատկացվում է 1 

համակարգիչ 

Ապահովել 

համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների 

առկայություն՝ 

համապատասխան թվով 

համակարգիչներ ձեռք 

բերելու համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգիչների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2025թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարում)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

3. Ապահովել համակարգիչների 

պարտադիր նվազագույն 

թվաքանակ, որպեսզի 

մանկավարժական 

աշխատողները ազատ ժամերին 

կարողանան իրականացնել 

իրենց պաշտոնեական 

պարտականություններից բխող 

գործառույթները և ստիպված 

չլինեն դա իրականացնել 

աշխատանքից հետո՝ տանը 

Ապահովված է 

համակարգիչների 

պարտադիր նվազագույն 

թվաքանակ 

Ապահովել 

համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների 

առկայություն՝ 

համապատասխան թվով 

համակարգիչներ ձեռք 

բերելու համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգիչների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2025թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարում)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 
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4. Ապահովել կայքի ընթացիկ 

սպասարկմամբ զբաղվող 

մասնագետի և օպերատորի 

առկայություն 

Կայքի ընթացիկ 

սպասարկումն 

իրականացնում են 

մասնագետը և օպերատորը 

Ապահովել 

համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների 

առկայություն՝ 

հաստիքների համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգիչների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2025թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարում)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

5. Արմատապես փոփոխել 

Դպրոցի պաշտոնական կայքը և 

դարձնել առավել ժամանակակից, 

քառալեզու (հայերեն, ռուսերեն, 

անգլերեն, չինարեն), ընդգրկուն, 

հարմարավետ, մատչելի, 

բազմաֆունկցիոնալ, հասանելի 

Գործարկվել է նոր կայքը 

Ապահովել 

համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների 

առկայություն՝ 

հաստիքների համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգիչների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2023թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարում)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

6. Մեդիագրագիտությունը 

դարձնել պարտադիր ոչ միայն 

սովորողների, այլև 

մանկավարժական համակազմի 

բոլոր անդամների համար՝ 

անկախ տարիքից 

Սովորողները և 

մանկավարժական 

աշխատողները տիրապետում 

են մեդիա-հմտություններին 

Ապահովվել են 

համապատասխան 

պարապմունքների, 

դասընթացների 

անցկացումը 

1. Սովորողները և ուսուցիչները չեն 

տիրապետում են մեդիա-

հմտություններին՝ անբավարար, 

2. սովորողները և ուսուցիչները 

տիրապետում են մեդիա-

հմտություններին մասամբ՝ բավարար, 

3. սովորողները և ուսուցիչները 

հիմնականում տիրապետում են մեդիա-

հմտություններին՝ լավ, 

4. սովորողները և ուսուցիչները 

տիրապետում են մեդիա-

հմտություններին լիովին՝ գերազանց 

2023թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարում)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 



 

 

57 

7. Դպրոցի 8-րդ 

դասարանցիների համար 

նախաձեռնել դասարանական 

բլոգի (կրթամշակութային 

իրադարձությունների ցանցային 

մատյան), իսկ 9-րդ 

դասարանցիների համար՝ 

անհատական կրթամշակութային 

բլոգի  ստեղծման աշխատանքներ 

8-րդ դասարանների 

սովորողները իրենց 

դասարանի բլոգում 

հրապարակում են 

ուսումնական նյութեր, 

ակտուալ գրառումներ, 

հրապարակային բանավեճերի 

համար կրթամշակութային և 

այլ նյութեր 

Սովորողներին 

նախապատրաստում բլոգ 

վարելու 

աշխատանքներին 

1. Սովորողները չեն կարողանում վարել 

իրենց բլոգը՝ անբավարար, 

2. սովորողները մասամբ են կարողանում 

վարել իրենց բլոգը՝ բավարար, 

3. սովորողները հիմնականում 

կարողանում են վարել իրենց բլոգը՝ լավ, 

4. բոլոր սովորողները կարողանում են 

վարել իրենց բլոգը՝ գերազանց 

 

2024թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

9-րդ դասարանցիներն իրենց 

անձնական վիրտուալ 

տարածքում հրապարակում 

են ուսումնական նյութեր, 

ակտուալ գրառումներ, 

հրապարակային բանավեճերի 

համար կրթամշակութային և 

այլ նյութեր 

Սովորողներին 

նախապատրաստում բլոգ 

վարելու 

աշխատանքներին 

8. Ընթերցասրահն ապահովել 

երեխաների համար 

նախատեսված և նրանց 

հետաքրքրող գրականությամբ՝ 

այդ թվում էլեկտրոնային 

Ընթերցասրահն ապահովված 

է համապատասխան 

գրականությամբ 

Ֆինանսական միջոցներ 

հայթայթել գործառույթի 

իրականացման համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է գրականության 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2024թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 
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9. Ստեղծել բնագիտական  

առարկաների երկու 

լաբորատորիա  

Ստեղծվել է բնագիտական 

առարկաների երկու 

Ֆինանսական միջոցներ 

հայթայթել գործառույթի 

իրականացման համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է լաբորատորիաների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2024թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

10. Տարրական դպրոցի 

մասնաշենքում ստեղծել 

մարզասենյակ 

Ստեղծվել է բնագիտական 

առարկաների երկու 

Ֆինանսական միջոցներ 

հայթայթել գործառույթի 

իրականացման համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է մարզասենյակի 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2023-2024թ.թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

11. Կառուցել թեքահարթակ 

դպրոցի մուտքի մոտ և 

նախասրահում, գծանշել 

վազքուղիներ 

Կառուցվել է երկու 

թեքահարթակ 

Ֆինանսական միջոցներ 

հայթայթել գործառույթի 

իրականացման համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է թեքահարթակների 

առկայությունը՝ գերազանց 

 

2023-2024թ.թ. 

(ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս 

տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 
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5.4.  Չորրորդ խնդրի գործողությունների գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

1)  Կառավարման և խորհրդակցական մարմինների համագործակցությանը միտված աշխատանքներին աջակցում 

2)  Համայնքի, կրթության կառավարման և լիազոր մարմինների, շահառու կազմակերպությունների հետ   համագործակցության 

ընդլայնում 

 

Գործողությունները 
Ակնկալվող 

արդյունք 
Գործառույթներ 

Գնահատման 

չափանիշ 

ԿԽ վերա-

հսկողության 

ժամկետ 

1. Աջակցություն կառավարման 

և խորհրդակցական մարմինների 

առավել գործուն և արդյունավետ 

աշխատանքի իրականացմանը 

Կառավարման և 

խորհրդակցական 

մարմիններն 

աշխատում են գործուն 

և արդյունավետ 

Աշխատանք տանել Դպրոցի 

մանկավարժական և ծնողական 

խորհուրդների՝ ԿԽ-ի 

անդամների հետ, ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

իրականացնել բովանդակային 

աջակցության աշխատանքներ 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է գործուն և արդյունավետ 

աշխատանք՝ գերազանց 

 

2022-2026թ.թ.՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

2. Խորհրդակցական 

մարմիններին՝ դպրոցի ներքին 

գնահատման գործընթացին 

առավել լայն ընդգրկում 

Խորհրդակցական 

մարմինների 

ներկայացուցիչները 

մասնակցում են 

Դպրոցի ներքին 

գնահատման 

գործընթացին 

Աշխատանք տանել Դպրոցի 

մանկավարժական և ծնողական 

խորհուրդների՝ ԿԽ-ի 

անդամների հետ, ըստ 

անհրաժեշտության՝ 

իրականացնել բովանդակային 

աջակցության աշխատանքներ 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է գործուն և արդյունավետ 

աշխատանք՝ գերազանց 

 

2022-2026թ.թ.՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 
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5.5. Հինգերորդ խնդրի գործողությունների գնահատման չափանիշները, վերահսկողությունը 

 

1)  Ֆինանսատնտեսական գործունեության լիարժեք թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովում 

2) Սահմանված իրավական ակտերի, փաստաթղթերի մշակման, լրամշակման և ներդրման ապահովում, 

փաստաթղթերի վարման կարգերի պահպանում, դպրոցի ղեկավարմանը մասնակցության ընդլայնում, 

թափանցիկության ապահովում 

 

Գործողությունները 
Ակնկալվող 

արդյունք 
Գործառույթներ 

Գնահատման 

չափանիշ 

ԿԽ վերահսկողության 

ժամկետ 

1. Դպրոցի շենքային 

պայմանների (մարզադահլիճ, 

լաբորատորիա, թեքահարթակ, 

ճաշարան) բարելավման և 

ուսումնանյութական բազայի 

զարգացման համար լրացուցիչ  

ֆինանսավորման (այդ թվում՝ 

ՊԲ) ապահովում 

Ապահովվել է լրացուցիչ 

ֆինանսավորումը 

Ձեռնարկվել են միջոցներ՝ 

լրացուցիչ 

ֆինանսավորում 

ստանալու համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է գործուն և արդյունավետ 

աշխատանք՝                                 գերազանց 

2022-2026թ.թ.՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

2. Դպրոցը փաստաթղթա-

շրջանառության էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգով 

ապահովում 

Ներդրվել է 

փաստաթղթա-

շրջանառության 

էլեկտրոնային 

կառավարման 

համակարգ 

Ֆինանսական միջոցներ 

են ձեռք բերվել 

գործառույթի 

իրականացման համար 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝ 

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է համակարգի ներդրումը՝ 

գերազանց 

2023-2024թ. 

(ըստ անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 



 

 

61 

3. Փաստաթղթերի պահպանման 

և արխիվացման գործառույթների 

կանոնակարգում 

Փաստաթղթերի 

պահպանման և 

արխիվացման 

գործառույթն 

իրականացվում է 

բնականոն ընթացքով 

Համապատասխան 

մասնագետը 

տիրապետում և 

իրականացնում է 

գործընթացը 

1. Միջոցներ չեն ձեռնարկվել՝ 

անբավարար, 

2. միջոցներ ձեռնարկվել են մասամբ՝   

բավարար, 

3. միջոցներ ձեռնարկվել են լիարժեք՝ լավ, 

4. ապահովվել է գործընթացի բնականոն 

ընթացքը՝                                       գերազանց 

 

2022-2024թ. 

(ըստ անհրաժեշտության՝ 

նաև մյուս տարիներին)՝ 

ըստ ուստարիների 

կիսամյակների 

 

 

Տնօրենի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում. 

1. 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 30-նն ընկած ժամանակահատվածում կիրականացվեն փաստաթղթերի և նյութական միջոցների 

հանձնման-ընդունման, կիսամյակի ամփոփման և այլ ընթացիկ աշխատանքներ: 

2. Կլրամշակվի սույն զարգացման ծրագիրը, և ֆինանսական ու բովանդակային ճշգրտված տվյալներով կներկայացվի խորհրդի 

հավանությանը: 

 

______________    Տաթևիկ Մելքոնյան 

04 հոկտեմբերի 2021թ. 


