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Ներածություն 

«Երևանի քաղաքապետարանի Ա. Չեխովի անվան № 55 հիմնական դպրոց» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ դպրոց) 2022-2026 թվականների զարգացման 

ծրագրի մշակման և ներկայացման համար օրենսդրական հիմք է ընդունվել 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 12-րդ մասի 3-րդ կետը:  

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) մեթոդաբանական հիմքերն են.  

1)  դպրոցի ներքին գործունեության 2018-2019, 2019-2020 և 2020-2021 ուսումնական 

տարիների հաշվետվությունները,  

2) «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման 

ռազմավարական ծրագիրը»,  

3) «Կրթություն, որը մեզ պետք է» («Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 

2030 թվականը զարգացման պետական ծրագրի» նախագիծը) 

4) «Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագիրը»:  

 

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը ռազմավարական փաստաթուղթ է, որը 

նախասահմանում է 2021-2025թթ. դպրոցի զարգացման հիմնական ուղղությունները՝ 

պետական արդի կրթական քաղաքականության լույսով, հաշվի առնելով կրթական 

հաստատության ինքնազարգացման ներուժը, Երևան քաղաքի «Կենտրոն» վարչական 

շրջանի առանձնահատկությունները: 

 

Ծրագրի  առանցքային  գաղափարը  դպրոցի  զարգացման  նոր  ուղիներ  գտնելն  

է ,  որոնք  պետք  է  ծառայեն սովորողի  ներդաշնակ  զարգացմանը ,  նրա  

հայրենասիրության ,  ազգային  արժանապատվության  խոր  գիտակցության ,  

ազգային  արժեքների  ու դրանց  պահպանման  նկատմամբ  

պատասխանատվության ,  սովորողի  գիտելիքների ,  կարողությունների ,  

հմտությունների  և սոցիալապես  նշանակալից  հատկանիշների  ձևավորմանը : 
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1. Դպրոցի անձնագիրը 

1. «Երևանի Ա.Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ՝ դպրոց) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ուսումնական 

հաստատություն է: 

2. Դպրոցն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, դպրոցի կանոնադրությամբ, կրթությանը  

վերաբերող իրավական այլ ակտերով: 

3. Դպրոցը հիմնադրվել է 1947 թվականի փետրվարին Երևանի ժողկրթության բաժնի 

որոշմամբ: Մինչև 1954 թվականն այն օրիորդաց դպրոց էր, իսկ 1954-1955 

ուստարում դարձավ ընդհանուր: Շենքի նախագծի հեղինակն էր Հակոբ 

Մարտիրոսի Մարտիրոսյանը` Հայարդնախագծի գլխավոր ճարտարագետը: 

4. Երևանի Ա.Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոցը գրանցված է ՀՀ 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում. գրանցման 

համար՝ 264.210.06114. 

5. Դպրոցն ունի երկու մասնաշենք: Հասցեները՝ Բաղրամյան 16, Զարուբյան 48/2: 

6. Դպրոցն ունի անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի 

գրանցման վկայականներ՝ 2857787  20.12.2011թ. և 2857788  20.12.2011թ.: 



 5 

7. Դպրոցն իրականացնում է տարրական (լիցենզիա  Ա № 1233    02 օգոստոսի 2018թ.) 

և հիմնական (լիցենզիա  № 416  17 մարտի 2006թ.) հանրակրթական ծրագրեր: 

8. Համաձայն վերոհիշյալ լիցենզիաների` դպրոցն իրավունք ունի իրականացնելու 

հետևյալ կրթական ծրագրերը. 

տարրական հանրակրթական -490 սահմանային տեղով, 

հիմնական հանրակրթական – 710 սահմանային տեղով: 

9. Դպրոցն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր 

հայերեն անվամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր և անհատականացման այլ միջոցներ:  

10. Դպրոցն ունի իր բանկային հաշիվը և հաշվեկշիռը:  

Դպրոցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կարող է 

համագործակցել օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների հետ: 

Համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան, Մոսկվայի տան, 

«Poccomрудничество»,  «Дом русской книги» կազմակերպությունների, ՉԺՀ 

«Հանբան» ընկերության, «Զանգակ» գրատուն հարթակի, «Մանմար» 

հրատարակչության հետ: 

11. Դպրոցն ունի պաշտոնական կայք՝  www.chekhov.am,  էլեկտրոնային փոստ՝ 

info@chekhov.am: Սահմանված է դպրոցի կայքի շահագործման կանոնակարգը, 

ընտրված՝ անձնակազմը, որը պատասխանատու է բովանդակության և դպրոցի 

առօրյա կյանքն արտացոլող նյութերը ժամանակին տեղադրելու համար: Դպրոցի 

որդեգրած սկզբունքներին, գործունեությանը, ամենօրյա անցուդարձին կարելի է 

ծանոթանալ կայքում: Այստեղ հրապարակվում են նաև դպրոցի նախահաշիվը, 

բյուջեի և ծախսերի, ներքին գնահատման հաշվետվությունները, 

հաստիքացուցակը, թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկությունները, 

հայտարարությունները: 

12. Դպրոցը երկհերթ է, աշխատանքային շաբաթը՝ հնգօրյա:  

13. Դպրոցն ունի խորհրդանշան և հիմն: 

14. 1994 թվականից առ այսօր դպրոցը ղեկավարում է Գայանե Սարուխանյանը: 
 

«Մարդը ,  ով  էլ  որ  նա  լինի ,  պիտի  քրտնաջան  աշխատի ,  և  դա է  նրա  կյանքի  

իմաստն  ու  նպատակը,  նրա  երջանկությունը ,  նրա բերկրանքը»: 

 

Չեխովյան  այս  գաղափարն է  դպրոցի  ողջ  համակազմի  նշանաբանը : 

  

 

http://www.chekhov.am/
mailto:info@chekhov.am
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2. Դպրոցի առաքելությունը, կարգախոսը 

 

Ներդաշնակ զարգացած, մրցունակ անհատի, քաղաքացու, հայրենասերի ձևավորում, 

անընդհատ փոխվող աշխարհում հաջողության հասնելու համար որակյալ կրթություն 

ստանալու հնարավորությունների ապահովում: 

 

Կրթությունը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի պետության համար: 

Այն որոշում է և´ մարդու, և´ երկրի ճակատագիրը. կապված է ազգային 

քաղաքականության, գիտության ու տնտեսության զարգացման, մշակույթի հետ: Իսկ այսօր, 

երբ աշխարհն ամեն օր բախվում է խնդրահարույց նոր անակնկալների, կրթության դերն էլ 

ավելի է կարևորվում: Աշակերտները պետք է սովորեն անընդհատ սովորել, և դրա բանալին 

պիտի տա դպրոցը: Մեր դպրոցի նպատակը ինքնուրույն, խոր գիտելիքներ և սոցիալական 

հմտություններ ունեցող անհատի, մտավորական  էլիտայի դաստիարակությունն է: Մեր 

աշակերտը պետք է կարողանա հարցեր առաջադրել և լուծումներ գտնել, փաստարկել իր 

դիրքորոշումը, արդյունավետ աշխատել, ինքնակատարելագործվել, գնահատել իր 

աշխատանքի արդյունքը: Մեր աշակերտը պետք է շարունակի սովորել, պատրաստ լինի 

պատասխանատու որոշումների, կարողանա շփվել ու համագործակցել, քննադատաբար 

մտածել: Դպրոցը պետք է հասնի նրան, որ յուրաքանչյուր աշակերտ գիտակցի անընդհատ 

կրթության անհրաժեշտությունը. դա արդի աշխարհի պահանջն է:  

Դպրոցի աշխատանքն ստեղծագործական գործընթաց է, և քանի որ ամեն դպրոց 

անկրկնելի է, արդյունքն էլ կարող է տարբերվել: Մեր դպրոցի տնօրենությունը և 

մանկավարժական ողջ կոլեկտիվը ղեկավարվում է հաջողության գաղափարով: Դպրոցը 

նպատակ ունի երեխայի համար դառնալու այն տեղը, որտեղ նա իրեն լավ է զգում, 

հարմարավետ պայմաններ կան կենսագործունեության համար, որտեղ հետաքրքիր է 

բոլորին:    

Երեխաներն այստեղ ձեռք են բերում ժամանակը լիարժեք օգտագործելու, 

մասնագետների կողմից մշակված օրվա աշխատանքային պլանը արդյունավետ 

իրականացնելու, ինչպես նաև կազմակերպչական ու հաղորդակցական հմտություններ: 

 

Դպրոցը հետևում է «Ապագան սկսվում է այսօր, պետությունը՝ դպրոցից» 

կարգախոսին՝ տարեցտարի ավելացնելով իր այցեքարտի դրույթները: 
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Մեր  դպրոցը՝  

 պատասխանատվություն է կրում ապագա սերնդի կրթության ու դաստիարակության 

համար, 

 ապահովում է որակյալ հիմնական կրթություն, 

 ապահովում է պայմաններ՝ ազգային, համամարդկային արժեքների վրա հիմնված 

կրթություն և դաստիարակություն ստանալու համար, 

 սովորողներին զինում է հասարակության կայուն զարգացմանը նպաստող գիտելիքներով և 

կարողություններով,  

 կրթական բարենպաստ ու ապահով միջավայր է ստեղծում աշակերտների և ուսուցիչների 

համար, 

 ապահովում է աշակերտների մտավոր զարգացման պայմանները, 

 ապահովում է հնարավորությունների միջավայր,  

 օգնում է բացահայտելու երեխայի ունակությունները, տաղանդը, ապահովում նրա 

անընդհատ զարգացումը, 

 աշխատանք է տանում աշակերտների և ուսուցիչների առողջության պահպանման 

ուղղությամբ, 

 ստեղծում է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ: 

 

 ունի ավանդույթներով հարուստ բազմամյա պատմություն, հետաքրքրություն նորի և 

հարգանք անցյալի նվաճումների նկատմամբ, 

 ունի իրենց գործին նվիրված համախոհների ուժեղ թիմ, լավատես ու հայրենասեր որակյալ 

մասնագետներ, 

 կատարվում է կազմակերպված թիմային աշխատանք՝ պլանավորում-կատարում-ստուգում-

վերլուծություն-պլանավորում սկզբունքով, 

 մեխանիզմներ են ստեղծվել կրթության որակի կառավարման համար, 

 ստեղծագործ մարդկանց` մեծերի և երեխաների համագործակցություն է, 

 ծնողները  մանկավարժական համակազմի համախոհներն են ու գործընկերները: 

 

Դպրոցի շարունակական զարգացումը անհրաժեշտ, անխուսափելի և անընդհատ 

գործընթաց է:  

 

Դպրոցի կարգախոսը. 

«ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԻՄՔԸ ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ Է»:  
 

 

 

Դպրոցում կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ է 

ուսուցման ավանդական և նոր մոտեցումների խելամիտ համադրում, մանկավարժների 

մասնագիտական շարունակական զարգացում և ուսումնական միջավայրի որակական 

փոփոխություն:  
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Դպրոցի ապագայի պլանավորումը ենթադրում է հիմնական հետևյալ հարցերի 

պատասխաններ: 

1. Ինչպիսի՞ն է դպրոցն այսօր, նրա ուժեղ և թույլ կողմերը: 

2. Ինչպիսի՞ն ենք ուզում տեսնել այն ապագայում: 

3. Ինչպիսի՞ հնարավորություններ կան նպատակի իրականացման համար, և ի՞նչն է 

մեզ խանգարում:  

4. Ի՞նչ և ի՞նչ հաջորդականությամբ պիտի անենք, որ իրագործենք մեր նպատակը: 

 

3. Իրավիճակի նկարագրություն 

Առկա իրավիճակի վերլուծությունը շատ կարևոր է դպրոցի զարգացման ծրագրում 

իրատեսական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու համար: Վերլուծության համար հիմք 

եմ ընդունել իմ նախորդ զարգացման ծրագրի 5 տարիների ընթացքը և դպրոցի 

գործունեության ներքին գնահատման վերջին 3 ուսումնական տարիների 

հաշվետվությունների արդյունքները: 

 

3.1. Դպրոցի շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան  

Դպրոցն ունի երկու մասնաշենք. գլխավոր մասնաշենքը հիմնանորոգվել է 2000թ., 

2010թ. փոխվել են պատուհանները: Երկու անգամ էլ աշխատանքը ֆինանսավորվել է 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից:  

Դպրոցի Զարուբյան 48/2 հասցեում գտնվող մասնաշենքը կառուցվել է 1962թ., չի 

հիմնանորոգվել: Խոնավության հետ կապված լուրջ խնդիրների վերացման նպատակով 

պարբերաբար թարմացվում են դասասենյակները, գույքը, դիդակտիկ նյութերը: 

Դպրոցի շենքերի շահագործումը համապատասխանում է անվտանգ շահագործման 

նորմատիվներին, պահպանվում է հակահրդեհային անվտանգությունը: Բոլոր 

դասասենյակները կահավորված են, ձևավորված:  
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    Գրադարանի ընթերցասրահը 

 

 
     Ռեսուրս կենտրոն 

Գույքին խնամքով են վերաբերվում բոլորը, թերություններն անմիջապես վերացվում 

են: Ամենօրյա աշխատանքում աշխատակիցները մշտապես օգտվում  են այն սարքերից ու 

սարքավորումներից, որոնք դպրոցն ունի: 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազան շատ արդյունավետ է օգտագործվում: Այն 

նպաստում է ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ժամանակակից կրթական, այդ 

թվում` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմանը: 
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3.2. Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը 

Դպրոցի ֆինանսատնեսական գործունեությունը հստակ է և թափանցիկ: 

Նախահաշիվը և հաշվետվությունները տեղադրվում են դպրոցի կայքում: Դպրոցն ունի 

փորձառու հաշվապահ, որը կարող է ՏՀՏ կիրառմամբ տարատեսակ հաշվետվություններ և 

նախահաշիվ կազմել: Բյուջեի ծախսի հիմնական ուղղություններն են. 

 աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ (ներառյալ եկամտահարկը) 

(մոտ 85%), 

 կոմունալ վճարներ, 

 գրասենյակային և տնտեսական ապրանքներ, 

 գույքի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր, 

  կապիտալ ծախսեր, 

 այլ ծախսեր: 

2018--2021 թվականների ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ չնայած դրանք վերջին 3 տարիներին անընդհատ աճել են, այնուամենայնիվ, տարեկան 

բյուջեի միջոցները հիմնականում ուղղվում են աշխատավարձին և կոմունալ ծախսերին: 

Ուսուցիչների և սպասարկող կազմի աշխատավարձն ավելացել է, իսկ վարչական 

աշխատողների աշխատավարձը վերջին տարիներին անփոփոխ է մնացել: 
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Ուսուցիչ Վարչական Սպասարկող

Ուսուցիչների, վարչական աշխատողների և 
սպասարկող անձնակազմի աշխատավարձի 

դինամիկան 2018-2021 թթ.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 
  

 Դպրոցի տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցները գոյանում են 

վճարովի լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մատուցման արդյունքում: Գումարը 

պայմանավորված է աշակերտների թվով: Ծնողների կողմից դրամային ներդրումներ չկան: 

Կոմունալ ծախսերը պայմանավորված են երկու մասնաշենքերի շահագործմամբ: Դպրոցը 

հոգում է էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի խնայողության մասին:  
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 2015 թվականից սկսած՝ դպրոցում հայ-չինական համագործակցության շրջանակում 

բացվել է Կոնֆուցիուսի դասարան: Դպրոցն ամեն տարի ֆինանսավորվում է այդ 

կազմակերպության կողմից: 

 
 Դպրոցի գույքը հաշվառված է, կատարված է գույքագրում: 

 Դպրոցի առաջիկա ուստարվա բյուջեի նախագիծը, ըստ դպրոցի կանոնադրության 

պահանջի, տրվել է կառավարման, մանկավարժական, ծնողական և աշակերտական 

խորհուրդներին՝ առաջարկություններ ստանալու նպատակով, ապա ներկայացվել լիազոր 

մարմնի հաստատմանը: 

 

3.3. Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր 

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգվում է հետևյալ իրավական ակտերով՝  

«Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով», 

դպրոցի կանոնադրությամբ, օրինակելի իրավական ակտերի  տեղայնացված 

տարբերակներով, ներքին իրավական ակտերով, նորմատիվ փաստաթղթերով: Դպրոցին 

վերաբերող բոլոր իրավանորմատիվային փաստաղթերի վարումը իրականացվում է 

սահմանված կարգով: Անհրաժեշտության դեպքում մշակվում և գործածության մեջ են 
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դրվում ներքին գործածության համար նախատեսված իրավական նոր ակտեր (օրինակ՝ 

ներքին կարգապահական կանոններ, աշխատակարգեր և այլն):  

Դպրոցավարությունն իրականացվում է սահմանված կարգով,  ինչը հաստատում են 

նաև տեսչական ստուգումների դրական արդյունքները: 

Դպրոցի գործունեության փաստաթղթերի թղթային ձևաչափից աստիճանաբար 

անցում է կատարվում էլեկտրոնայինի: 

 

3.4. Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

Դպրոցի գործունեության արդյունավետ կազնակերպման և համայնքի հետ 

համագործակցությունն ապահովելու համար գործում են կառավարման և 

խորհրդակցական մարմինները՝ համաձայն դպրոցի կանոնադրության: Ըստ հարցման 

արդյունքների՝ այդ մարմիններն ազատ են որոշումներ կայացնելու հարցում, և դրանց 

աշխատանքը նպաստում է կրթական գործընթացի համար բարենպաստ պայմանների 

ստեղծմանը: 

Կառավարման խորհրդի անդամները կառավարչական իրական գործառույթներ 

ունեն, որոնք նպաստում են դպրոցի բնականոն զարգացմանը:  

 Մանկխորհուրդը սովորաբար գումարվում է հիմնականում բոլոր անդամների 

մասնակցությամբ. այն քննարկում է զարգացման ծրագրի իրագործման հետ կապված 

խնդիրները, ընթացիկ հարցերին անդրադառնում և կոլեկտիվ  պատասխանատվություն 

կրում ընդունված որոշումների համար: 

Դպրոցի աշխորհուրդը ակտիվ է և գործում է ժողովրդավարական սկզբունքներով: 

Դպրոցի տնօրենությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում 

դրանց իրագործմանը: 

Աշակերտական խոհուրդը հանդես է գալիս մի շարք առաջարկություններով, ներքին 

կարգապահական կանոնների կենսագործմանը, սովորողների արտաքին տեսքին և 

կեցվածքին, պայքարում ուշացումների դեմ, դասամիջոցներին հերթապահություն 

իրականացնում:  

Անչափ կարևորելով աշակերտական ինքնակառավարումը՝ պարբերաբար 

հանդիպում ենք դպրոցի սովորողների հետ, լսում նրանց, լուծում տալիս խնդիրներին, 

անհրաժեշտության դեպքում քննարկում ուսուցիչների հետ: Անչափ կարևորում ենք 

աշակերտական խորհրդի հետագա ակտիվացումը, աշակերտների կողմից բարձրացված 

հարցերի խոր և մասնագիտական վերլուծությունը, աշակերտական խորհրդի 

նախաձեռնողականության խթանումը: 

Դպրոցն արտագնա դասեր կազմակերպելու հրաշալի ավանդույթ ունի: Դրանք 

ստեղծում են ջերմ, անմիջական   հարաբերություններ, հետաքրքիր ու արդիական 

դարձնում կրթության ու դաստիարակության գործընթացը: Համաճարակի պայմաններում 

գերադասելի է դասերը, միջոցառումներն ավելի հաճախակի կազմակերպել բնության 
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գրկում, մարզաառողջարանային ճամբարներում, հանգստի գոտիներում: Սա դպրոցի 

քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է: 

Հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցում է տնօրենության և 

աշակերտական խորհրդի հետ, մասնակցում դպրոցի կյանքին: 

  Ծնողը դպրոցի առաջին և կարևորագույն գործընկերն է: Մեր դպրոցի ծնողը մեր 

համախոհն է: Մենք աշխատում ենք փոխադարձ վստահության մթնոլորտում: 

Դասարանների ծնողխորհուրդների միջոցով կազմակերպվել են մեծ թվով 

ճանաչողական էքսկուրսիաներ, այցելություններ թանգարաններ և այլ միջոցառումներ: 

Ծնողների հետ կապը համավարակի պատճառով չի ընդհատվել: Նրանց հետ կապն 

իրականացվել է առցանց՝ սոցիալական տարբեր հարթակներում:  

 

3.5. Աշակերտական համակազմը 

 
2021-2022 ուստարվա սկզբին դպրոցում սովորում է 1417 աշակերտ: Դպրոցի 

վարկանիշը շատ բարձր է, և այստեղ սովորել ցանկացողների թիվը՝ մեծ, սակայն դպրոցի 

շենքային պայմանները և հատկապես լիցենզիաներով սահմանափակումները թույլ չեն 

տալիս դպրոց ընդունել բոլոր ցանկացողներին: Ծնողները կարևորում են տարբեր օտար 

լեզուների խորացված ուսուցումը, գնահատում խստապահանջությունը, կրթության ու 

դաստիարակության միասնականությունն ու որակը, ուսումնական ժամանակակից ու 

ապահով միջավայրը, կրթական լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման որակը: 

Ներքին գնահատման հաշվետվություն կազմելու համար արված հարցումները 

վկայում են, որ մեր աշակերտները սիրում են իրենց դպրոցը, իրենց այստեղ ապահով ու 

պաշտպանված զգում, գնահատում այն պայմանները և միջավայրը, որ ստեղծված են իրենց 

համար, իրենց ուսուցիչներին, նրանց գիտելիքներն ու մարդկային բարձր որակները: 

Դպրոցը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշակերտների հաջողություններին 

դպրոցում և դպրոցից դուրս: Մեր նախաձեռնությամբ աշակերտների ստեղծագործական 

ունակությունները բացահայտելու նպատակով յուրաքանչյուր դասղեկ ներկայացնում է իր 
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դասարանը, շնորհալի աշակերտներին, նրանց նախասիրությունները: Զարմանալի 

բացահայտումներ են լինում... «Մարդը միայն այն դեպքում է ավելի լավը դառնում, երբ 

նրան ցույց եք տալիս, թե նա ինչպիսին է», - ասել է Ա.Չեխովը: 

Դպրոցի աշակերտները հաջողությամբ մասնակցում են առարկայական 

օլիմպիադաների, տարբեր մրցույթների («Մեղու», «Կենգուրու», «Русский медвежонок»):  

Մեր աշակերտներից շատերը պարբերաբար մասնակցում են միջազգային 

մրցույթների: Դպրոցի կայքում կա հատուկ բաժին՝ շնորհալի սովորողների և նրանց 

հաջողությունների մասին: 

 

3.6. Մանկավարժական համակազմը 

Դպրոցի բոլոր ուսուցիչները ստեղծագործ և իրենց մասնագիտությանը 

կատարելապես տիրապետող, իրենց մասնագիտությունը սիրող մարդիկ են՝ 

պարտաճանաչ, պատասխանատու, աշխատասեր: Այստեղ աշխատում են տարակարգ 

ունեցող 7 ուսուցիչներ, գիտության թեկնածուներ՝ երկուսը: Տ.Անանիկյանը ֆիզիկայի 7-8-րդ 

դասարանների խնդրագրքերի հեղինակն է, Ս.Գալստյանը՝ պատմագիտական բազմաթիվ 

հետազոտությունների, Ա.Կարապետյանը դասավանդում է կենսաբանություն միջազգային 

կրթական հարթակներում, Ն.Սադոյանը՝ թարգմանություններ կատարում ռուսերենից և 

անգլերենից:  

Դպրոցի բոլոր ուսուցիչները կարողանում են գործել խնդրահարույց 

իրավիճակներում, արագ լուծումներ են գտնում՝ սովորողներին և նրանց ծնողներին 

մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու և իրենց աշխատանքն առավել 

արդյունավետ դարձնելու համար: Ապացույցն առցանց ուսուցման անցնելու փաստն է: 

Հարմարվելով նոր իրավիճակին՝ ուսուցիչները, դասղեկները, դպրոցի տնօրենությունը 

շարունակեցին լիարժեք աշխատել՝ արժանանալով դպրոցի ծնողների և սովորողների 

բարձր գնահատականին: 

Դպրոցի ուսուցչական համակազմը համալրվում է մրցույթով: Մրցույթում հաղթած, 

գրագետ, բարեկիրթ, իրենց մասնագիտությանը շատ լավ տիրապետող և աշխատել 

ցանկացող թեկնածուները ընդունվում են աշխատանքի: Դպրոցն ունի ուսուցիչների 

ընտրության հստակ քաղաքականություն. աշխատանքի են ընդունվում միայն այն 

ուսուցիչները, որոնց կարիքը դպրոցն իսկապես ունի, և որոնք բավարարում են դպրոցի 

բարձր պահանջները: Այսօր դպրոցում շատ են երիտասարդ ուսուցիչները:  
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Բոլոր ուսուցիչները հիմնականում ապահովված են մեկ դրույքաչափով: 

Դպրոցում գործում են հայոց լեզվի և գրականության, ռուսաց լեզվի և 

գրականության, անգլերենի, մաթեմատիկայի, պատմության, բնագիտության, տարրական 

դասարանների, ֆիզկուլտուրայի մեթոդմիավորումները. դրանց աշխատանքը 

համակարգում է մեթոդական կենտրոնը: 

Դպրոցի մեթոդմիավորումների գործունեության նպատակը կրթական գործընթացի 

ռազմավարության ընտրությունն է,                                 ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի, մանկավարժների մեթոդական ուսուցման կազմակերպումն ու 

կոորդինացիան, դասավանդման վիճակի, աշակերտների գիտելիքների որակի, նրանց 

զարգացման մակարդակի ուսումնասիրությունը, մեթոդական աշխատանքի 

արդյունավետության վերլուծությունը և այլն: Մեթոդմիավորումներն ապահովում են 

առարկայական չափորոշիչների պահանջների և պետական ծրագրերի կատարումը: 

Պարբերաբար գումարվում են նիստեր, որոնք արձանագրվում են: 

  

3.7. Համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների 

և շահառու կազմակերպությունների հետ 

Աշակերտները մասնակցում են համայնքային կյանքին, աջակցում համայնքի 

կազմակերպած միջոցառումների անցկացմանը: 

Դպրոցը համայնքի բնակիչների համար հատուկ միջոցառում չի կազմակերպել, 

սակայն դպրոցում կայացած բազմաթիվ ու բազմաբովանդակ միջոցառումներին ներկա են 

եղել մեծաթիվ ծնողներ, որոնք համայնքի բնակիչներ են: 

Դպրոցը համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան, Մոսկվայի 

տան, «Poccomрудничество»,  «Дом русской книги» կազմակերպությունների, «Զանգակ» 
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գրատուն հարթակի,  «Մանմար հրատարակչության», ՉԺՀ «Հանբան» ընկերության հետ և 

բաց է ցանկացած փոխօգտավետ գործակցության համար:   

  

3.8.  Ուսումնական միջավայրը 

Ուսումնական միջավայրը հատուկ կազմակերպված հնարավորությունների, 

գործընթացների և սոցիալական փոխազդեցության համակարգ է, որը տրամադրում է 

սովորողին ուսուցման և անձնային-մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները (տեղեկատվական, մարդկային, գործունեական, առարկայատարածական), 

սովորողին կրթում և դաստիարակչական ազդեցություն գործում նրա վրա: Կրթական արդի 

միջավայրը միավորում է կրթության համակարգի բոլոր տարրերը և թույլ տալիս զուգորդել 

ուսուցման գործընթացի տարբեր մեխանիզմնր և գործիքներ: Այսպիսով, այն փաստորեն 

«երրորդ ուսուցիչն» է ծնողներից և ուսուցիչներից հետո: 

Դպրոցն ունի նիստերի դահլիճ՝ 200 տեղով, ամֆիթատրոն՝ 180 տեղով,  

 
Ամֆիթատրոն 

մարզադահլիճ, գրադարան՝ դասագրքերով, հայերենով և ռուսերենով մեծաքանակ 

գեղարվեստական գրականությամբ, ուսումնամեթոդական և ուսումնաօժանդակ 

գրականությամբ, էլեկտրոնային գրքերով,  ընթերցասրահ, նորագույն համակարգչային 

տեխնիկայով հագեցած ռեսուրս կենտրոններ (համակարգչային դասարան, չինարենի 

ուսուցման, Ա.Չեխովի անվան, մեթոդական ռեսուրս կենտրոններ), 
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Կոնֆուցիուսի դասարան 

 

 
  Մեթոդական ռեսուրս կենտրոն 

 

բուժսենյակ, բուֆետ, ուսուցչանոց, առարկայական կաբինետներ, դասասենյակներ` 

զննական նյութերով, նախնական զինվորական պատրաստության կաբինետ, որտեղ կա 

ժամանակակից վարժասարք, հրաձգարան, շախմատի դասասենյակ՝ անհրաժեշտ գույքով, 

քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության` արդի պահանջներին համապատասխանող 

լաբորատորիա՝ սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով, զննական պարագաներով, 
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 մշտական ելք համացանց: Դպրոցի միջանցքները մաքուր են, գեղեցիկ, լուսավոր, 

բարձրաճաշակ ձևավորմամբ: Կան հանգստի գոտիներ, որտեղ դասամիջոցներին սիրում 

են նստել ևˊ աշակերտները, ևˊ ուսուցիչները: 
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Դպրոցում բոլորի համար հաճելի մթնոլորտ ստեղծելը բարդ գործ է, բայց այս 

ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք է տարվում, որի արդյունքն ակնհայտ է: Ներքին 

գնահատման համար կատարված հարցումն ապացուցում է, որ դպրոցում չկան սովորողի 

նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման, մարմնական 

վնասվածքներ ստանալու դեպքեր: Երեխաները, ինչպես և նրանց ծնողները, համոզված են, 

որ դպրոցում իրենք լավ պաշտպանված են, ստեղծված է ուսուցման համար 

համապատասխան բարոյահոգեբանական մթնոլորտ:  

Մշտական հոգածության առարկա է սովորողների առողջության պահպանությունը: 

Խստորեն վերահսկվում են բացակայությունները, ճշտվում ախտորոշումները: 

Ախտահանվում են դասասենյակները: Անհրաժեշտության դեպքում դասարանն օպերատիվ 

կերպով անցնում է առցանց ուսուցման՝ իր դասացուցակով: Վերահսկվում է նաև տնային 

աշխատանքների ծավալը: 

 

3.9. Կրթության որակը` ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների 

Կրթության որակը սովորողի կրթական գործունեության և պատրաստվածության 

համալիր բնութագիրն է, որն արտահայտում է դրանց համապատասխանությունը 

պետական և առարկայական չափորոշիչներին և/կամ անհատի պահանջմունքներին:  

Դպրոցը լուրջ աշխատանք է տանում ուսման որակը և աշակերտների 

ուսուցվածության աստիճանը բարձրացնելու համար: Այդ են վկայում առարկաների մեծ 

մասի տարեկան միջին և քննական գնահատականները: Կազմված են թեմատիկ պլաններ՝ 

պետական չափորոշիչներին ու ծրագրերին համապատասխան: Մեթոդմիավորումները 

վերահսկում են այդ պլանների կատարումը, դասավանդման որակը, տնային 

հանձնարարությունների ծավալը, թեմատիկ գրավորների տրման ժամկետներն ու 

բովանդակությունը, կազմակերպում առարկայական շաբաթներ:  

Շուրջ ութ տարի է՝ ամբողջ դպրոցի կտրվածքով կենտրոնացված կերպով 

կազմակերպվում են կիսամյակային ամփոփիչ գրավորներ՝ բոլոր առարկաներից: Դպրոցն 

առաջնորդվում է «Ուսուցիչը պիտի լինի գիտելիք տվողը, իսկ այդ գիտելիքի ստուգման 

համար դպրոցին այլ կառույց է անհրաժեշտ» կարգախոսով: Մշակված է այդ գործընթացի 

կազմակերպման ներդպրոցական կանոնակարգը: Արդյունքները համեմատվում են 

ընթացիկ գնահատականների հետ, վերլուծվում և ամփոփվում մեթոդմիավորումների 

նիստերում:  

 Յուրաքանչյուր դասարանի աշակերտների՝ բոլոր առարկաների արդյունքների 

վերաբերյալ կազմվում են տեղեկագրեր:  

Պարբերաբար անցկացվում է գիտելիքի ստուգում: Աշակերտների ուսուցվածության 

մակարդակի մասին զեկուցվում է դասղեկների և մեթդմիավորումների նիստերում, 

քննարկվում են առաջադիմությունը,  որակը, հոգեբանական և ուսուցման 

բովանդակության լուրջ փոփոխություններին աշակերտների հարմարեցման 

անհրաժեշտությունն ու ձևերը: 
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Կրթության բարձր որակ ապահովելու համար վերահսկվում է ուսուցիչների 

աշխատանքը, գիտելիքի հաղորդման և ստուգման ձևերն ու մեթոդները, նորագույն 

տեխնոլոգիաների օգտագործման հաճախականությունը և դրա արդյունավետությունը, 

մասնակցությունը առարկայական օլիմպիադաներին և հաջողությունները:  

Տեսչավորման ընթացքում արձանագրած արդյունքը բավական գոհացուցիչ էր: 

Դպրոցում երկտարեցիներ չկան: 

Դպրոցից հեռացած և ուսումն ընդհատած կամ անավարտ թողած սովորողներ չկան:  

 

3.10. Տեխնոլոգիաները և նորարարությունները 

Մեր կարծիքով՝ դպրոցում ՏՀՏ կիրառությունն արդեն ոչ թե ճոխություն է, այլ 

անհրաժեշտություն: Ուսուցիչներն իրենց ամենօրյա աշխատանքում օգտագործում են 

էլեկտրոնային գրատախտակները, ցուցասարքերը, համակարգիչներն ու նոութբուքները: 

Իր հմտության շնորհիվ 2020թ. մարտին դպրոցի ուսուցչական կազմն առանց 

բարդությունների, սահուն անցավ առցանց ուսուցման: Համացանցային կապի 

առկայությունը թույլ է տալիս անհրաժեշտ նյութեր ցուցադրել նաև համացանցային 

հավաստի պաշարներից, օգտագործել e-կրթության հնարավորությունները: Դասարանի 

կեսի հետ պարապելու պայմաններում մյուս խմբի աշակերտների համար, որոնք այդ օրը 

տանն էին,  ուսուցիչը դասը հեռարձակում էր՝ ապահովելով աշակերտների 

մասնակցությունը, ամրապնդելով ստացած գիտելիքները: 

Ուսուցման ընթացքում ուսուցիչները դիմում են խաղային մեթոդների, թիմային, 

խմբային աշխատանքի, կիրառում են ուսուցման նախագծային, խնդրահարույց մեթոդներ: 

Դպրոցում ստեղծված է ներքին էլեկտրոնային ցանց՝ փաստաթղթաշրջանառությունն 

արդյունավետ իրականացնելու նպատակով: 

    

4. Դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները  

Աղյուսակ 1 

 

Ուժեղ  կողմեր Թույլ  կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեություն 

Վարչական կազմ 

 ղեկավարման բազմամյա փորձ ունեցող, 

աշխատանքում հետևողական տնօրեն, 

արհեստավարժ վարչական անձնակազմ, 

ձևավորված թիմ,  

 համագործակցային և թիմային աշխատանքի 

իրականացում, 

 կառավարման ժողովրդավարական ոճ, 

 կադրային ճիշտ քաղաքականություն, 

Վարչական  կազմ 
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 բարձր կարգապահություն և 

պատասխանատվություն, 

 բոլոր օղակների աշխատանքի 

համակարգվածություն և վերահսկողություն, 

  մանկավարժների բնականոն աշխատանքի 

կազմակերպման հստակ մեխանիզմ 

Մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ 

կազմ 

 անհրաժեշտ որակավորում, 

աշխատանքային փորձ ունեցող և իրենց 

աշխատանքին նվիրված բարձրորակ 

մանկավարժ-մասնագետներ, 

ստեղծագործ ուսուցիչներ 

 պարտաճանաչություն,  

 բարձր պատասխանատվություն, 

 աշխատանքից բացակայությունների ցածր 

տոկոս 
 մարդկային բարձր որակներ, 

 համակազմի միջին տարիքային 

ցուցանիշի նվազում, 

 աշակերտակենտրոն մոտեցում, 

 սովորողի հաջողության կարևորում և 

գնահատում, 

 սպասարկող պատասխանատու 

անձնակազմ, 
 աշխատանքի նկատմամբ դրական 

վերաբերմունք 

Մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ 

կազմ  

 ուսուցչի հասարակական ցածր 

վարկանիշ 

 տարակարգեր ձեռք բերելու և 

«Լավագույն ուսուցիչ» մրցույթին 

մասնակցելու ցանկության 

բացակայություն, 

 երիտասարդ, արհեստավարժ 

ուսուցիչների՝ դպրոցում աշխատելու 

ցանկության նվազում, 

 որոշ առարկաների ուսուցիչների կարիք, 

առանձին դեպքերում՝ իսպառ 

բացակայություն 

 

2. Սովորողների ուսումնառություն և այլ գործունեություն 

 ուսման նկատմամբ դրական 

վերաբերմունք 

 հիմնավոր գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների 

ձեռքբերում,  

 ուսուցիչներին տրված բարձր 

գնահատական 
 բարձր կարգապահություն, 

 անհարգելի բացակայությունների 

բացառում, 

 դպրոցի նկատմամբ սեր և 

կապվածություն. 

 մարզական և մշակութային 

միջոցառումներին ակտիվ 

մասնակցություն, 

 ֆիզկուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ 

հետաքրքրության անկում 

 սոցիալական կայքերից որոշակի 

անարդյունավետ կախվածություն 
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 դպրոցի նկատմամբ սեր և 

կապվածություն: 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհրդի, այլ մարմինների գործունեություն 

 օժանդակություն երեխաների՝ կրթություն 

ստանալուն, 

 ճանաչողական էքսկուրսիաների 

կազմակերպում, 

 ծնողական խորհրդի 

համագործակցություն համայնքի տարբեր 

սոցիալական խմբերի հետ, 

 կառավարման խորհրդի, 

խորհրդակցական մարմինների 

բարեխիղճ աշխատանք, 

 ժողովրդավարական սկզբունքներով 

գործող ակտիվ աշակերտական խորհուրդ 
 մասնակցություն համայնքային 

միջոցառումներին 

 խորհրդակցական մարմինների 

համագործակցային աշխատանքի պակաս 

համավարակի սահմանափակումների 

պատճառով 

 նախաձեռնությունների զգալի նվազում 

 

4. Ռեսուրսներով ապահովվածություն 

 լավ կահավորված դասասենյակներ, 

լաբորատորիա, մարզադահլիճ, 

հանդիսությունների դահլիճներ, ՆԶՊ և 

համակարգչային կաբինետներ, բուֆետ, 

բուժկետ, գրադարան, ընթերցասրահ և 

այլն, 
 հմուտ և նախաձեռնող մասնագետներ, 

 բավարար ֆինանսական միջոցներ, 

 շահագրգիռ ծնողական համայնք, 

 բազմաշնորհ սովորողների առկայություն, 

 արտաբյուջետային միջոցների 

առկայություն, 

 Կոնֆուցիուսի դասարանի առկայություն, 

 արժանապատիվ կրթական միջավայր 

 ռուսերենով ուսուցմամբ 

դասարաններում տարբեր առարկաների 

մասնագետների պակաս,  

 ժամանակակից սարքավորումների և 

տեխնոլոգիաների պակաս, 

 լաբորատոր սարքավորումների պակաս, 

 լեզուների ուսուցման 

լաբորատորիաների (լինգաֆոնային) 

բացակայություն 

 

5. Նոր նախաձեռնություններ 

 

 «Դասը վարում է տնօրենը», «Դասը 

վարում է փոխտնօրենը» շարքի ներդրում՝ 

վարչական անձնակազմի և սովորողների 

շփումը խթանելու նպատակով, 

 «Դասը վարում է աշակերտը» շարքի 

ներդրում՝ սովորելու ձգտումը խթանելու 

նպատակով, 

 սովորողների նամակների ուղղում 

 ՏՀՏ կիրառման դժվարություններ՝ դրանց ոչ 

բավարար քանակի պատճառով, 

 նոր նախաձեռնությունների իրականացման 

անհամապատասխանություն առկա 

ֆինանսական միջոցներին 



 23 

տնօրինությանը, 

 առաջին դասարանցիներին դպրոցը  

նվիրում է  ռուսերենի մասնախմբի կողմից 

մշակված 2 գիրք-տետր, 

 ուսուցչի աշխատանքի խրախուսում, 

 օտար լեզուների հիմնավոր 

դասավանդում, 

 չինարենի ուսուցման կենտրոն, 

 բարձր մակարդակի միջոցառումների 

կազմակերպում 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն 

 ռուսերենի խորացված ուսուցման 

կազմակերպման շրջանակներում 

համագործակցություն ՀՀ ԿԳ 

նախարարության և «Poccomрудничество» 

կազմակերպության հետ,  

 համագործակցություն անչափահասների, 

մանկավարժահոգեբանական 

կառույցների հետ՝ սովորողների 

դաստիարակչական աշխատանքների 

կազմակերպման գործում, 

 համագործակցային մթնոլորտի 

ձևավորում, 

 սերտ համագործակցություն ծնողների 

հետ, 

 ուսուցիչ-ծնող աշխատանքային 

հարաբերություններ, 

 e-խմբեր՝ դասղեկ-ուսուցիչ-աշակերտ և 

դասղեկ-ծնող հաղորդակցության համար 

 դպրոցին անհրաժեշտ հաստիքների 

պակաս, 

 օլիմպիական շարժման ոլորտում 

համագործակցության պակաս 

7. Բյուջե, ֆինանսական միջոցներ 

 դպրոցի բյուջեի արդյունավետ և 

նպատակային օգտագործում, 

 ֆինանսական միջոցներով գրագետ 

աշխատանք՝ ըստ օրենսդրության, 

 աշխատավարձի ժամանակին վճարում, 

լրացուցիչ կրթական ծառայություններից 

ստացված գումարներ 

 փորձառու հաշվապահ 

 անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա 

 արտաբյուջետային միջոցների 

բացակայություն, 

 ծնողների կողմից ներդրումների 

բացակայություն 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 
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 մանկավարժական արդի փորձի յուրացում և 

տեղայնացում, 

 կազմակերպված և նպատակաուղղված 

աշխատանքով բարձր արդյունքի հասնելու 

ցանկություն,  

 համացանցային արժեքավոր պաշարների 

օգտագործում, 

 համացանցային պաշարների համալրում, 

 համագործակցություն սովորողների և նրանց 

ընտանիքների հետ նաև կապի 

ժամանակակից միջոցներով, 

 նոր նախաձեռնություններ և դրանց 

իրագործման համար հնարավորությունների 

ստեղծում, 

  լրացուցիչ կրթական ծրագրերի 

իրականացում 

 

 կրթությանը հատկացվող նյութական 

միջոցների անբավարարություն, 

 երկրում կրթության վարկի նվազում, 

 դպրոցի տարանջատում հիմնականի և 

ավագի, 

  ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում 

տարբեր առարկաների մասնագետների 

պակաս,  

 սովորողների անհարկի շփում սոցիալական 

ցանցերի միջոցով, 

 ուսուցչի աշխատանքի ցածր վարկանիշ և 

վարձատրություն, 

 համացանցային տարբեր վտանգներ 

 

 

Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոցի 

2021-2025 թվականների Զարգացման ծրագրի ռազմավարական դրույթները 

 

5.             Դպրոցի զարգացման ծրագրի նպատակները և խնդիրները 

 

Մեր դպրոցը՝ որպես կրթական հաստատություն, շարունակական զարգացող կառույց 

է՝ փոխկապակցված հիմնական բաղադրիչներով:  

Դրանք են՝  

 մեր դպրոցին հատուկ մի շարք գաղափարներ, որոնց իրականացման համար առկա 

է համապատասխան մանկավարժական համակազմ, 

 ընդհանուր նպատակներ՝ դպրոցի սովորողների կրթական, ստեղծագործական և 

ինքնազարգացման հիմնական ունակությունների և հմտությունների զարգացման 

ապահովում, 

 բուն ուսումնական գործընթացի արդյունավետ ղեկավարում և կառավարում՝ 

հիմնված կրթամշակութային արժեքների և բարենպաստ սոցիալական 

հարաբերությունների վրա: 

 

Դպրոցի զարգացման 2022-2026թվականների ծրագիրը սահմանում է.  

 

 դպրոցի զարգացման ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

 դպրոցի նպատակները և խնդիրները՝ համադրելով այն առկա մանկավարժական 

կադրերի ստեղծագործական որոնումների ու հետազոտական ներուժի հետ՝ 

հասնելու կրթության ցանկալի որակի ու արդյունավետության, 
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 դպրոցի հրատապ խնդիրներին լուծումներ գտնելու վարչական, մանկավարժական 

ուղղությունները, 

 սոցիալ-մշակութային միջավայրում սոցիալական գործընկերության և ծնողների 

հետ համագործակցության հեռանկարները: 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը պետք է՝ 
 

 համապատասխանի պետական և համայնքային ռազմավարական ծրագրերի 

հիմնական սկզբունքներին, 

 ապահովի ուսումնական գործընթացի բոլոր սուբյեկտների անհատական 

ձեռքբերումների աճը, 

 ապահովի դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի համալրումը և ուսումնական 

միջավայրի գրավչության աճը, 

 աջակցի համայնքի զարգացման գործում դպրոցի ազդեցությանը, 

 ապահովի կրթական գործընթացի մասնակիցներին մատուցվող կրթական 

ծառայությունների բազմազանությունն ու որակը:  

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակներն են՝ 

 ապահովել բազմակողմանի որակյալ կրթություն՝ արդի կրթական միջավայր 

ստեղծելու միջոցով, 

 ապահովել սովորողների մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական 

ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումը, 

 մշտապես ապահովել դպրոցում մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի 

շարունակական բարելավումը, 

 բարձրացնել շահառու խմբերի (մանկավարժների, սովորողների, ծնողների, 

համայնքի անդամների) կրթական պահանջմունքների բավարարվածության 

աստիճանը, 

 ստեղծել դպրոցում նորարարությունների ներդրման մեխանիզմներ, 

 դպրոցը դարձնել համայնքի համար անհրաժեշտ կրթամշակութային կենտրոն: 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացնողներն են.  
 

 դպրոցի վարչական, սպասարկող և մանկավարժական համակազմերը, 

 դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների անդամները, 

 ծնողները, համայնքի անդամները: 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հնարավորությունները. 
 

 առաջին հիմնական և երաշխավորված ֆինանսավորման աղբյուրը` պետական 

բյուջեի միջոցներ, 
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 լրացուցիչ կրթական ծառայություններից ստացված միջոցներ, 

 ՉԺՀ «Հանբան» ընկերության տրամադրած ֆինանսական միջոցներ: 

 

 Ծրագրի խնդիրներն են՝ 

 նպաստել լավատես, արագ կողմնորոշվող, տարբեր իրավիճակներում 

ստեղծագործաբար լուծումներ գտնող, նախաձեռնող ու ինքնակատարելագործման 

ձգտող անձի ձևավորմանը,  

 ապահովել ուսուցման արդյունավետությունը՝ կատարելագործելով 

ուսուցիչ/դասղեկ-աշակերտ-ծնող փոխազդեցությունը, 

 կատարելագործել կրթական գործընթացի վիճակի մշտական մոնիթորինգի՝ 

դպրոցում արդեն գործող համակարգը, 

 նպաստել մասնագիտական կողմնորոշմանը՝ հաշվի առնելով սովորողների 

կրթական պահանջմունքներն ու նախասիրությունները, դպրոցի 

առանձնահատկությունները, համայնքի կարիքներն ու պահանջները: 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակների իրագործման համար 

արդիական ենք համարում կրթական գործընթացի վերակազմակերպումը: Հաշվի առնելով 

Ռուսաստանի Դաշնության շահագրգռվածությունը Հայաստանում ռուսաց լեզվի և 

գրականության, ռուսական մշակույթի զարգացմանը նպաստող կրթական 

հաստատություններով, այդ թվում՝ մեր դպրոցով, պլանավորում ենք զբաղվել դպրոցի՝ 

ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններին գիմնազիայի կարգավիճակ շնորհելու հարցով: 

Այսպիսի փոփոխության համար կան և այլ լուրջ հիմքեր: Դպրոցն ունի համապատասխան 

ուսումնանյութական և մեթոդամանկավարժական ռեսուրսներ, ամենակարևորը՝ 

մանկավարժական մեծ ներուժ՝ հմուտ ուսուցիչներ, որոնք ավագ դասարաններում 

դասավանդման մեծ փորձ ունեն: 

Եվս մի փաստ՝ դպրոցի՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններին գիմնազիայի 

կարգավիճակ տալու օգտին: Մեր դպրոցում դասավանդվում է երեք օտար լեզու՝ ռուսերեն, 

անգլերեն, չինարեն: Ակնհայտ են հաջողությունները: Տարիներ շարունակ օտար լեզուների 

առարկայական օլիմպիադաների տարբեր փուլերում դպրոցի սաները լինում են առաջին 

եռյակում, եթե ոչ առաջինը: Սակայն 9-րդ դասարանն ավարտելուց, այսինքն՝ մեր 

հետևողական ու ընդգրկուն աշխատանքից հետո աշակերտն ավագ դպրոցում սովորաբար 

իր գիտելիքը չի խորացնում (դա են փաստում մեր շրջանավարտներն ու նրանց ծնողները), 

չի ապահովվում կրթության շարունակականությունն ու ամբողջականությունը:  

Դպրոցը նախատեսում ենք իրականացնել սոցիալական հարցում դպրոցի 

շրջանավարտների և նրանց ծնողները շրջանում՝ վերը նշված հարցն ավելի հիմնավոր 

վերլուծելու նպատակով:     

Միջազգային ու տեղական կրթամշակութային կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության ու հաղորդակցության համար գիմնազիան կդառնա առավել բաց՝ 

միևնույն ժամանակ մնալով ինքնատիպ ու պաշտպանված բազմամշակութային 
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տարածքում: Հաղորդակցության կատարելագործումը հնարավորություն կընձեռի ևˊ 

կրթական, ևˊ ֆինանսական նոր ռեսուրսների ներգրավման և սովորողների ու 

մանկավարժների կրթամշակութային մտահորիզոնի ընդլայնման համար: 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի արդյունավետության չափանիշներն են՝ 

 սոցիալ-մանկավարժական (հաստատության զարգացման 

համապատասխանություն նորմատիվ-իրավական պահանջներին), 

 կրթական  (գիտելիքների բարձր որակ և մարդասիրական արժեքներ), 

 հոգեբանական և մանկավարժական (ուսումնական գործընթացի մասնակիցների 

համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում և անհատական կրթվածության աճի 

ապահովումը): 
 

6. Դպրոցի զարգացման ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները 

6.1. Մանկավարժական համակազմի որակական բարելավումը 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակներն իրագործելու համար 

կենսական է մանկավարժական թիմի մասնագիտական և մեթոդամանկավարժական 

ամենօրյա կատարելագործումը:  

 

Խնդիրները՝  

 պայմաններ ստեղծել մանկավարժական համակազմի մեթոդական 

պատրաստվածության ամենօրյա կատարելագործման համար, 

 կատարելագործել մանկավարժների մասնագիտական շարունակական 

զարգացման մեխանիզմները, 

 կազմակերպել երիտասարդ ուսուցիչներին որակյալ և գործուն օգնություն, 

 խթանել մանկավարժների կողմից հետազոտական աշխատանքների կատարումը, 

 կատարելագործել մանկավարժների ստեղծված փորձարարական 

աշխատանքների իրականացման պայմանները: 

 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը 

 Մանկավարժական համակազմի համար հենց ուսուցիչների ուժերով 

կազմակերպել դասախոսություններ, սեմինարներ՝ անձի զարգացման, ուսման 

որակի բարձրացման, դասական մանկավարժության, դասավանդման նորագույն 

մեթոդների ու հնարների, մանկավարժության նորագույն միտումների, 

օտարերկրյա լավագույն փորձի վերաբերյալ:  

 Երիտասարդ ուսուցիչներին մշտապես պահել ուշադրության կենտրոնում, 

հանձնարարել փոխտնօրեններին, մեթոդմիավորումների նախագահներին և 
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դպրոցի արհեստավարժ մանկավարժներին ավելի հաճախ լսել դասեր և օգնել 

նրանց մանկավարժական ու մասնագիտական որակը բարձրացնելու գործում: 

 Դպրոցում մանկավարժական առաջավոր փորձի փոխանակման համար 

շարունակել կազմակերպել բաց դասեր, վարպետաց դասեր և այլն: 

 Դպրոցի լավագույն ուսուցիչների փորձը հրապարակելու համար կայքին կից 

ստեղծել առաջավոր փորձի մասին ուսուցիչների հոդվածների, շնորհանդեսների 

բաժին: 

 Մանկավարժների համար իրական հնարավորություն ստեղծել (նաև՝ 

գործուղումների միջոցով)՝ ծանոթանալու կրթության զարգացման արդի 

միտումներին, տարբեր երկրներից, հրավիրել լեզվի և մշակույթի կրողներ: 

 Շարունակել ուսուցիչների վերապատրաստումը նպատակաուղղել նաև 

համակարգչային գիտելիքների և օտար լեզվի իմացության ամրապնդմանը:  

 Կատարելագործել դպրոցի մանկավարժների ինքնակրթության համար ստեղծված 

բարենպաստ պայմանները, ապահովել նրանց ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության մակարդակը:  

 Շարունակել համագործակցությունը հանրապետության դպրոցների և 

արտասահմանյան կրթական հաստատությունների հետ, ինչը նպաստում է 

դպրոցի կառավարման և ուսումնական ոլորտներում փորձի փոխանակմանը, 

ինչպես նաև ուսուցիչների և աշակերտների փոխանակման ծրագրերի 

իրականացմանը: 

 Խորացնել վերապատրաստում անցած ուսուցիչների մանկավարժական 

աշխատանքի արդյունավետության ուսումնասիրությունը: Յուրաքանչյուր տարի 

ատեստավորման ուղարկել մանկավարժական աշխատողների 20%-ին, սերտորեն 

համագործակցել ատեստավորում իրականացնող կազմակերպությունների հետ՝ 

ատեստավորման գործընթացը և դպրոցի գործունեությունը ավելի համաչափ 

դարձնելու նպատակով: 

 Մանկավարժական գործունեությունը նպատակաուղղել յուրաքանչյուր սովորողի՝ 

սեփական մշակույթի, լեզվի, պատմության, արվեստի, ավանդույթների և ազգային 

բարձր արժեքների կարևորության ու նշանակության, դրանց կրողը լինելու 

գիտակցության բարձրացմանը: Մշտապես սովորեցնել և պահանջել հարգել 

Հայաստանի պետական խորհրդանիշները, լինել հայրենասեր, գիտակցել, որ 

կրթությունը մեծագույն արժեք է, կարևորել բարոյական չափանիշները և 

գեղագիտական արժեքները, գիտակցել սեփական տեղն ու դերը ընտանիքում և 

հասարակության մեջ, հարգել մարդու իրավունքներն ու հիմնարար 

ազատությունները, դրսևորել աշխատասիրություն, արժևորել և գնահատել 

սեփական և այլոց աշխատանքը, անաչառորեն գնահատել սեփական ուժերն ու 

կարողությունները՝ բացառելով անձի թերագնահատումը կամ գերագնահատումը: 
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Մանկավարժական համակազմի որակական բարելավման ակնկալվող արդյունքները՝ 

 մանկավարժական վարպետության՝ որպես կրթության որակի հիմքի զարգացում, 

 կրթության բարձր որակի ապահովում, 

 երիտասարդ մասնագետների մասնագիտական մակարդակի բարձրացում, 

 որակյալ, ստեղծագործող, հետազոտող, պատրաստակամ, աշխատող   

մանկավարժական համակազմ,  

 աշակերտակենտրոն և արդյունավետ ուսումնական գործընթաց, 

 ուսուցիչների կրթական և ստեղծագործական հաջողություններ, 

 ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքի հրապարակում: 

Կատարման ժամկետ՝ 2022-2026 թթ. 

Կատարողներ՝ տնօրեն, փոխտնօրեններ, մեթոդմիավորումների նախագահներ, 

ուսուցչական համակազմ 

Ֆինանսական ծախսեր՝ պետական բյուջե, հավելավճարներ 

 

6.2. Դպրոցի ուսումնական միջավայրի բարելավումը 

Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործումն 

ուղղակիորեն կապված է ուսումնական միջավայրի բարելավման հետ: Սովորողների 

սոցիալականացմանը, նրանց հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական զարգացմանը 

նպաստելու նպատակով ծրագրում ենք շարունակել աշխատանքը դպրոցում 

համապատասխան կրթադաստիարակչական միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ: Այդ 

գործունեության հիմնական նպատակներն են՝ 

 սովորողների և ուսուցիչների անվտանգ և արդյունավետ կենսագործունեության 

ապահովում, առողջության պահպանում,  

 տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման ընդլայնում՝ 

մանկավարժների մասնագիտական զարգացման, նոր մեթոդների կիրառման և 

ուսումնական գործընթացն ակտիվացնելու նպատակով, 

 դասասենյակների, առարկայական կաբինետների և լաբորատորիաների 

արդիացում,  

 որոշ դասասենյակների մեծացում կից փոքր դասասենյակների վերացման հաշվին,  

 նոր մարզադահլիճի կառուցում, 

 դպրոցի բակի ջրահեռացման և սալիկապատման հիմնանորոգում, 

 նիստերի դահլիճի հիմնանորոգում՝ ժամանակակից ռեսուրս կենտրոն դարձնելու 

նպատակով: 

 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը 

 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավման նպատակով ծրագրում ենք 

շարունակել համագործակցությունն առանձին կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների 
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հետ՝ Ազգային ժողով, Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին, 

Պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններ, ՀՀ իրավապահ մարմիններ, ՀՀ արդյունաբերողներ, միջազգային 

կազմակերպություններ: 

 Դպրոցական մասնաշենքերի ֆիզիկական մաշվածությունը հաշվի առնելով՝ 

առաջնահերթ ենք համարում դպրոցի հիմնանորոգման խնդիրը: Գործընթացը 

կազմակերպելու ենք առավել թափանցիկ և մատչելի՝ բարերարների, դպրոցի, տեղական 

ինքնակառավարման և պետական մարմինների, ծնողական համայնքի մասնակցությամբ: 

Դպրոցն ապահովված է ժամանակակից սարքավորումներով, սակայն օրվա 

հրամայականն ենք համարում բոլոր դասասենյակներում էլեկտրոնային 

գրատախտակների, ցուցասարքերի, անհրաժեշտ այլ սարքավորումների առկայությունը: 

Նշված ժամանակահատվածում ձեռնարկելու ենք բոլոր միջոցները՝ դպրոցը նորագույն 

տեխնիկայով զինելու համար: 

Դպրոցի գործունեության մեջ կարևորում ենք ստեղծագործական աշխատանքի 

խթանումը, սովորողների վերլուծական, քննադատական մտածողության, գիտելիքների 

ինքնուրույն ձեռքբերման և կիրառման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման 

ունակությունների զարգացումը: Սովորողների համար հարկ է ստեղծել պայմաններ՝ 

տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու բավարար կարողություններ ու 

հմտություններ ձևավորելու, մասնագիտական կողմնորոշման համար: 

Կարևորում ենք նաև աշակերտների առողջության պահպանության, 

հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ բացահայտման խնդիրները: Այդ նպատակով 

պլանավորում ենք մայրաքաղաքի բուժհաստատությունների հետ համագործակցությունը՝ 

հաճախակի դարձնելով նրանց այցերը և ստուգումները: 

  

Դպրոցի ուսումնական միջավայրի բարելավման գործընթացների ակնկալվող 

արդյունքներն են՝  

 դպրոցում ուսուցիչների և սովորողների ֆիզիկական և սոցիալ-հոգեբանական 

առողջ միջավայր, 

 գրավիչ ուսումնական միջավայր, 

 ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-երի արդյունավետ օգտագործում, 

 ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության լաբորատորիայի սարքերի, 

սարքավորումների, նյութերի, տեսադիտողական նյութերի արդիացում, 

 պայմաններ ֆիզկուլտուրայի դասերն արդյունավետ կազմակերպելու համար, 

 նոր հարթակ՝ շնորհանդեսների, տարբեր ձևաչափի միջոցառումների համար, 

 պայմաններ սովորողների արտադասարանական գործունեության համար: 

Կատարման ժամկետ՝ 2022-2026 թթ. 

Կատարողներ՝ տնօրեն  

Ֆինանսական ծախսեր՝ պետական բյուջե, արտաբյուջետային միջոցներ 
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6.3. Սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և 

արժեհամակարգի ձևավորումն ու զարգացումը  

Այսօր ավելի շատ, քան երբևէ, կարևորվում է ինչպես գիտելիքը, այնպես էլ այն 

կիրառելու կարողությունն ու հմտությունները: Դպրոցում մեծ աշխատանք է տարվում 

պետական չափորոշիչների պահանջները և ծրագրերը կատարելու ուղղությամբ: 

Նոր սերնդի բարձրորակ կրթությունն ապահովելու նպատակով դպրոցում ձևավորել՝ 

 կրթության կազմակերպման համալիր մոտեցում, 

 ժողովրդավարական ու աշակերտակենտրոն կառավարման մոդել,  

 որակի բարձրացման գործընթացում շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցություն, 

 ուսուցման որակի կառավարման համակարգի ներդրում, 

 մանկավարժական տարբեր մեթոդների ճկուն օգտագործում, 

 դասերի արդյունավետության բարձրացում, 

 նոր առարկաների ներդրում, 

 հեռավար ուսուցման ամենօրյա արդյունավետ կազմակերպման համակարգի 

կատարելագործում (բացակա աշակերտներ և այլն), 

 5-րդ, 7-9-րդ դասարանների աշակերտների առաջադիմության անկման 

կանխարգելում, 

 ուսուցչի և աշակերտի փոխադարձ հարգանքի և վստահության ամրապնդում, 

 ուսուցվածության գնահատման դպրոցական համակարգի կատարելագործում: 

 

Դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից է աշակերտների դաստիարակությունը, որը 

ուսուցիչների, մանկավարժների կողմից հատուկ կազմակերպված, նպատակաուղղված և 

կառավարվող ազդեցություն է սովորողի վրա՝ որոշակի հատկանիշներ ձևավորելու 

նպատակով: Դպրոցը գիտակցում է, որ երեխաներն իրենց ողջ ժամանակն անցկացնում են 

ընտանիքում և կրթական հաստատությունում: Մանկավարժը հիմնական օղակներից մեկն 

է, որովհետև կառավարում է դաստիարակության գործընթացը ինչպես դպրոցում, այնպես 

էլ բավական հաճախ դպրոցից դուրս: Ուսումնադաստիարակչական միջավայրում է 

երեխան գիտակցում իր եսը, ձևավորում իր աշխարհայացքը, փոխհարաբերություններ 

կառուցում և այլն:  

Մեր դպրոցում դաստիարակության նպատակներն են՝ 

 առողջ, լավատես, հայրենասեր սերնդի դաստիարակություն,  

 դպրոցում սովորողների և ուսուցիչների կենսագործունեության համար բարենպաստ 

պայմանների ստեղծում, 

 յուրաքանչյուր երեխայի հաջողության ուղեգծի ապահովում, 

 հայրենասեր քաղաքացիների դաստիարակություն, 

 բնության, հասարակության, մարդու մասին աշակերտի գիտական գիտելիքների 

ամբողջական համակարգի ձևավորում,  
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 բացարձակ արժեքների (հայրենիք, ընտանիք, մարդ, գիտելիք, մշակույթ, աշխատանք, 

խաղաղություն և այլն) գիտակցում և գնահատում, 

 համամարդկային և ազգային արժեքների, լեզվի, մշակույթի և ազգային ավանդույթների 

նկատմամբ հարգանքի, պատմական հիշողության ձևավորում, 

 յուրաքանչյուր աշակերտի ստեղծագործական անհատականութան բացահայտման 

համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում, 

 աշակերտի ճանաչողական ակտիվության զարգացում,  

 շփման կուլտուրայի ձևավորում և միջանձնային հարաբերությունների կառուցման 

հմտությունների զարգացում, 

 քաղաքացիական ինքնագիտակցության, կենսական ակտիվ դիրքորոշման ձևավորում, 

 շրջապատում գեղեցիկը տեսնելու, գնահատելու կարողության զարգացում, 

 աշակերտական ինքնավարության կատարելագործում: 

Չափազանց կարևոր է երեխայի սոցիալականացման խնդիրը: Մանկավարժները 

պետք է հանդես գան որպես ուղղորդող դերակատարներ՝ կենտրոնում թողնելով երեխային՝ 

իր առանձնահատկություններով:  

Դաստիարակչական գործընթացի հիմնական ուղղություններն են՝ 

 ռազմահայրենասիրական,  

 բարոյական, 

 աշխատանքային,  

 գեղագիտական, 

 էկոլոգիական, 

 ֆիզիկական, 

 իրավական: 

 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը. 

 

Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել սովորողների ստացած գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը:  

Դրանք զարգացնելու նպատակով անհրաժեշտ է՝ 

 դաստիարակչական աշխատանքների իրականացում` դպրոցի 

դաստիարակչական և դասղեկների աշխատանքների կանոնադրական 

պահանջներին համապատասխան, 

 աշակերտի ճանաչողական ունակությունների և ճանաչողական ակտիվության 

զարգացում, 

 աշակերտական ինքնավարության դերի բարձրացում, լուրջ 

նախաձեռնությունների խթանում, 

 շնորհալի երեխաների բացահայտում և աշխատանք նրանց հետ, 

 մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված աշխատանք, 
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 հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունների ու հմտությունների 

զարգացում (լսել-ընկալել-բանավիճել, տեղին օգտագործել սովորած եզրույթները, 

օգտվել ժամանակակից հաղորդակցման տեխնիկական միջոցներից, սովորել և 

սովորեցնել, դրսևորել առողջ մրցակցություն, ճանաչել և ընդունել ուրիշների 

շահերը, լինել բարեկիրթ, հարգել գործընկերոջ իրավունքները), 

 ստեղծագործական և ինքնուրույն գործունեության կարողությունների ու 

հմտությունների զարգացում (դրսևորել ստեղծագործական երևակայություն, 

ընկալել և ընդունել նյութական ու հոգևոր նոր արժեքներ, անաչառ գնահատել 

սեփական ուժերն ու կարողությունները, գիտակցել սեփական գործի 

կարևորությունը, դրսևորել պարտաճանաչություն, ճիշտ տնօրինել ժամանակը, 

գնահատել սեփական քայլերը և դրանց հետևանքները), 

 արտագնա, բացօթյա և «թանգարանային» դասերի թվաքանակի ավելացում, 

 դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության համար պատշաճ պայմանների 

ստեղծում (նոր մարզադահլիճ, սպորտային զանազան հետաքրքիր 

պարապմունքների և մրցումների համակարգ), 

 Երևանում գործող զինվորական զորամասեր այցելություններ և 

համագործակցություն ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում, 

 «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի դերի կարևորում, 

 համագործակցություն ԴՈՍԱԱՖ համահայկական հայրենասիրական 

հասարակական կազմակերպության հետ, դպրոցում ավիամոդելիզմի խմբակի 

ստեղծում: 

 

Սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և արժեհամակարգի 

ձևավորման և զարգացման գործընթացների ակնկալվող արդյունքներն են՝ 

 

 ազգային մտածողության, ազգային արժեքների նկատմամբ վերաբերմունքի 

ձևավորում,  

 հայրենասիրության և սեփական հայրենիքը պաշտպանելու 

պատրաստակամություն, 

 պետական չափորոշչով սահմանված գիտելիքների պաշարի և դրանք կյանքում 

ստեղծագործաբար կիրառելու ունակության առկայություն,  

 սեփական իրավունքների ու պարտականությունների իմացություն,  

 բարոյական բարձր հատկանիշների ձևավորում, վստահություն սեփական ուժերի 

հանդեպ,  

 սովորելը շարունակական գործընթաց դարձնելու գիտակցություն: 

Կատարման ժամկետ՝ 2022-2026 թթ. 

Կատարողներ՝ տնօրեն, փոխտնօրեն ուսումնական գծով, փոխտնօրեն ՄԿԱ գծով, ՍԴԱԿ, 

մեթոդմիավորումների նախագահներ, ուսուցչական համակազմ 

Ֆինանսական ծախսեր՝ պետական բյուջե, հավելավճարներ, արտաբյուջետային միջոցներ 
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6.4. Դպրոցի կառավարման, մանկավարժական և աշակերտական խորհուրդների 

դերի բարձրացումը 

Դպրոցի գործունեությունը պետք է հենվի ժողովրդավարության և մարդասիրության 

սկզբունքների վրա: Թեև դպրոցում խորհուրդները գործում են հենց այդ սկզբունքներով, 

այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է արմատապես բարելավել խորհուրդների դերը և դրանք 

իրապես ընդգրկել դպրոցի կարևորագույն գործառույթներում:  

Դպրոցի կառավարման խորհրդի գործունեությունը պետք է խթանել հետևյալ 

ուղղություններով. 

 աջակցություն դպրոցում ռուսերենով ուսուցման դասարանների հիմքի վրա 

գիմնազիա ստեղծելու գործընթացին, 

 դպրոցում նոր լրացուցիչ ծրագրերի իրականացում, դպրոցի ծնողական խորհրդի 

գործունեության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

 կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնին դպրոցի զարգացման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

 դպրոցի հիմնանորոգման վերաբերյալ պետական լիազոր մարմիններին 

առաջարկությունների ներկայացում:  

 

Ծնողական խորհրդի գործունեությունը խթանող միջոցառումներ՝ 

 ծնողի և դպրոցի միջև կապերի ամրապնդում, 

 բոլոր ծնողներին դպրոցի անցուդարձի մասին իրազեկում, 

 ծնողների աջակցություն աշակերտների առաջադիմությունը բարձրացնելու 

գործում, 

 ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից երեխաների 

դաստիարակության հարցում միասնական պահանջների ձևավորում, 

 մասնակցություն արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակչական 

աշխատանքներին, 

 ծնողական և աշակերտական խորհուրդների և դպրոցի կառավարման ու 

մանկավարժական խորհուրդների հետ կապի ամրապնդում, 

 սովորողների սոցիալ – կենցաղային վիճակի պարզաբանում, 

 դպրոցի ծնողազուրկ, հաշմանդամ, նյութապես անապահով, ծնողական խնամքից 

զրկված, հաշմանդամ ծնող ունեցող, միայնակ մոր խնամքի տակ գտնվող 

սովորողների վերաբերյալ տվյալների պարբերական ճշտում, 

 սովորողների՝ ուսումնական պարապմունքներից բացակայությունների նկատմամբ 

հսկողություն, 

 սովորողների սոցիալական պայմանների բարելավման գործում պետական և 

համայնքային մարմինների, բարերարների ներգրավում: 
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Աշակերտական խորհրդի դերի բարձրացում՝ աշակերտական ինքնավարության 

միջոցով նրան տալով լիազորություններ. 

 սովորողների համար ինքնադրսևորվելու, սեփական կարծիքն ազատ 

արտահայտելու, նախաձեռնություններով հանդես գալու հնարավորությունների 

կատարելագործում, 

 սովորող–ուսուցիչ, սովորող–ծնող, սովորող–համայնք հարաբերությունների 

ամրապնդում: 

Կատարման ժամկետ՝ 2022-2026 թթ. 

Կատարողներ՝ տնօրեն, փոխտնօրեն ուսումնական գծով, փոխտնօրեն ՄԿԱ գծով, 

ուսուցչական համակազմ, խորհուրդների անդամներ, ծնողներ, աշակերտներ 

Ֆինանսական ծախսեր՝ չեն պահանջվում 

 

6.5. Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավումը 

 

2021–2025 թվականների ընթացքում ֆինանսատնտեսական բնագավառում 

պլանավորում ենք հետևյալ աշխատանքները՝ 

1) դպրոցական շենքի հիմնանորոգում, 

2) դպրոցի շրջակայքի բարելավում, 

3) բակի ջրահեռացում, 

4) մարզահրապարակի բարեկարգում և մարզադահլիճի վերանորոգում (կամ 

տեղափոխություն 4-րդ հարկից), 

5) նիստերի դահլիճի, լաբորատորիայի վերանորոգում և վերազինում, 

6) դպրոցական գույքի ձեռքբերում, 

7) բուժկետի վերազինում՝ արդի պահանջներին համապատասխան, 

8) ուսումնադիտողական նյութերի ձեռքբերում՝ լաբորատորիաները հարստացնելու. 

համակարգչային տեխնիկայով համալրելու համար, 

9) սննդի մատակարարման վերահսկողություն, 

10) մանկավարժներին կրթության զարգացման արդի միտումներին ծանոթանալու և 

փորձի փոխանակման նպատակով գործուղելու և տարբեր երկրներից 

մասնագետներ կամ լեզվի կրողներ հրավիրելու համար ֆինանսական միջոցների 

որոնում, 

11) ֆինանսական միջոցների խիստ վերահսկում՝ գումարներ տնտեսելու նպատակով: 

 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը դպրոցի համար շարունակում է մնալ 

լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուր: Պլանավորում ենք խթանել ձեռնարկատիրական 

գործունեության տարբեր ուղղությունների իրականացումը: 

Ստացված շահույթն ուղղվելու է դպրոցի կանոնադրական խնդիրների իրագործմանը՝ 

դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից հաստատված նախահաշվի հիման վրա: 
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Կատարման ժամկետ՝ 2022-2026 թթ. 

Կատարողներ՝ տնօրեն 

Ֆինանսական ծախսեր՝ պետական բյուջեի խնայողություններ, արտաբյուջետային 

միջոցներ, հովանավորների օգնություն 

 

7. Դպրոցի զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետի 

համաձայն դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարման վերահսկումը դպրոցի խորհրդի 

օրենսդրական պարտականությունն է: Արդյունքների գնահատումը պլանավորվում է 

կատարել այսպես. 

 ծրագրի պարբերաբար վերանայում և համապատասխան փոփոխությունների 

ներկայացում կառավարման խորհրդին՝ հավանություն ստանալու, 

 զարգացման ծրագրի հիման վրա միջնաժամկետ (մեկ տարվա համար 

նախատեսված) աշխատանքային պլանի կազմում, 

 ծրագրի իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 

վերլուծություն, վերլուծության արդյունքում միջոցառումների վերանայում, այդ 

ուղղությամբ  մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունների քննարկում,  

 մշակված միջոցառումների փոփոխություն և հարստացում, 

 ներդպրոցական գնահատման վերահսկողության իրականացում, 

 ուսուցիչների, ծնողների, աշակերտների հարցումներ, 

 ցուցանիշների համեմատություն, հաշվետվությունների կազմում, 

 հաշվետվությունների հասանելիություն շահառու մարմիններին (պետական 

լիազորված մարմիններ, դպրոցի աշխատակազմ, ծնողներ, աշակերտներ, համայնք 

և այլն), 

 ընթացիկ աշխատանքների և արդյունքների վերաբերյալ բովանդակային 

տեղեկատվություն դպրոցի կայքի հայտարարությությունների բաժնում, 

 ծրագրի իրականացման տարեկան ամփոփում և արդյունքների ներկայացում 

դպրոցի  կառավարման և մանկավարժական խորհուրդներին: 

8. Դպրոցի շրջանավարտի կերպարը  

 

Մեր դպրոցը դաստիարակել ու դաստիարակում է ներդաշնակ զարգացած, լավատես, 

մրցունակ անհատներ, ազգային գիտակցությամբ հայրենասեր քաղաքացիներ, 

մտավորական էլիտա, որն անընդհատ փոխվող աշխարհում հաջողության հասնելու 

համար որակյալ կրթություն է ստացել: 

Դպրոցի շրջանավարտը պետք է. 

 լինի հայրենասեր, պաշտպանի նրա անկախությունն ու անվտանգությունը, 

 իմանա ու գնահատի ազգային արժեքներն ու ավանդույթները,  
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 ունենա պետական մտածելակերպ, քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում, 

 ունենա կրթության մակարդակ, որը համապատասխան է աշխարհի այսօրվա 

պահանջներին,  

 դաստիարակված լինի ազգային ոգով, մտածելակերպով և հոգեբանությամբ,  

 գիտակցի շարունակական կրթության կարևորությունը, իմանա սովորել, 

 գերազանց տիրապետի իր մայրենի լեզվին, իմանա օտար լեզուներ, 

 պատրաստ լինի դիմակայելու ապագայի մարտահրավերներին, 

 կարողանա հիմնավորել իր դիրքորոշումը,  

 օժտված լինի բարոյական բարձր հատկանիշներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Զարգացման ծրագրի միջոցառումների պլանը  

 

Միջոցառումներ 
Կատարման 

ժամկետը 

1. Դպրոցի նյութական տեխնիկական բազայի համալրման ուղղությամբ 2022-

2026թվականներին նախատեսվող միջոցառումները 

1) շարունակել դպրոցի համալրումը ՏՀՏ-երով. բոլոր դասասենյակներն 

ապահովել համացանցային կապով, համակարգիչներով, էլեկտրոնային 

գրատախտակներով, տպիչներով, ցուցասարքերով 

յուրաքանչյուր 

տարի 

2) իրականացնել հնացած սարքավորումների փոխարինումը նորերով 
յուրաքանչյուր 

տարի 

3) շարունակել գրադարանի համալրման և արդիացման գործընթացը 
յուրաքանչյուր 

տարի 

4) ապահովել առկա գույքի և սարքավորումների արդյունավետ և 

անվտանգ օգտագործումը 

յուրաքանչյուր 

տարի 

5) ապահովել ուսումնական գործընթացի մասնակիցների անվտանգ 

կենսագործունեությունը և միջավայրը. տարին մեկ-երկու անգամ 

ստուգել սարքավորումների, միջավայրի ապահովությունը, գույքի 

յուրաքանչյուր 

տարի 
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պիտանիությունը, շենքային պայմանները 

6) ապահովել դպրոցի կայքէջի սպասարկումը և կատարելագործումը 
յուրաքանչյուր 

տարի 

2. Կազմակերպչական և մեթոդական աշխատանքների ուղղությամբ 2022-

2026թվականներին նախատեսվող միջոցառումները 

1) ժամանակակից ընթացակարգերի, օրենսդրական ակտերի 

ուղեցույցների ուսումնասիրում 

յուրաքանչյուր 

տարի 

2) նոր առարկաների ներմուծում 
յուրաքանչյուր 

տարի 

3) դպրոցի գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության 

պատրաստման մեխանիզմների կատարելագործում և կիրառում  

յուրաքանչյուր 

տարի 

4) ուսուցիչների վերապատրաստումների և ատեստավորման 

գործընթացների ժամանակացույցի մշակում ու կազմակերպում 

յուրաքանչյուր 

տարի 

5) փորձի փոխանակման և կատարելագործման համար ուսուցիչների 

գործուղումների և օտարերկրյա մասնագետների այցերի կազմակերպում  

յուրաքանչյուր 

տարի 

6) աջակցություն երիտասարդ մասնագետներին 
յուրաքանչյուր 

տարի 

7) սեմինարների, նախագծերի, դասընթացների կազմակերպում և 

մասնակցություն այլ կազմակերպությունների ու դպրոցների 

կազմակերպած միջոցառումներին  

յուրաքանչյուր 

տարի 

8) ուսումնական գործընթացի և ներդպրոցական վերահսկողության 

իրականացում 

յուրաքանչյուր 

տարի 

9) մեթոդական աջակցություն դպրոցի գրադարանին՝ որպես կրթության 

որակի բարելավման նախապայման  

յուրաքանչյուր 

տարի 

10) ծնողների համար հոգեբանական-մանկավարժական կրթության 

կազմակերպում 

յուրաքանչյուր 

տարի 

11)  ապագա առաջին դասարանցիների և դպրոցի սովորողների 

ծնողների հետ հանդիպումների ու շարունակական աշխատանքների 

կազմակերպում 

յուրաքանչյուր 

տարի 

12)  սովորողների և ծնողների վերաբերմունքի բացահայտման, 

առաջարկությունների, դիտողությունների ներկայացման և հետադարձ 

կապի ապահովման նպատակով շարունակել առավել ակտիվությամբ 

իրականացնել  մանկավարժական համակազմի և սովորողների ու 

նրանց ծնողների հետ էլեկտրոնային առցանց կապը  

յուրաքանչյուր 

տարի 

13)  նպատակային աջակցություն տրամադրում սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների և «ռիսկի» խմբի սովորողներին 

յուրաքանչյուր 

տարի 

14) ուսուցիչների, ծնողների և աշակերտների շրջանում հարցումների 

անցկացում 

յուրաքանչյուր 

տարի 
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15)  ուսուցիչների մասնագիտական աշխատանքների վերլուծություն 
յուրաքանչյուր 

տարի 

16)  դպրոցի ուսուցիչների՝ մասնագիտական մրցույթներին մասնակցելու 

ուղղությամբ աշխատանք 

յուրաքանչյուր 

տարի 

17)  աջակցություն ուսուցիչներին՝ իրականացնելու մանկավարժական 

նորարարական գործունեություն, կրթական հետազոտություններ և այլն  

յուրաքանչյուր 

տարի 

3.  Դպրոցի արտաքին կապերի ուղղությամբ 2022-2026թվականներին նախատեսվող 

միջոցառումները 

1) ռուսերենի ուսուցման որակի բարելավելավման 

շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ընդլայնել 

համագործակցությունը ՌԴ դեսպանատան, Մոսկվայի տան և 

«Россотрудничество» կազմակերպության հետ 

յուրաքանչյուր 

տարի 

2) անգլերենի ուսուցման որակի բարելավելավման 

շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ընդլայնել 

համագործակցությունը Բրիտանական խորհրդի, Անգլիայի և  

Ամերիկայի դեսպանատների հետ 

յուրաքանչյուր 

տարի 

3) չինարենի ուսուցման որակի լիարժեք ներդրման և 

կատարելագործման նպատակով ընդլայնել համագործակցությունը 

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի և Չինաստանի դեսպանատան հետ 

յուրաքանչյուր 

տարի 

 

10. Ակնկալվող արդյունքները 
 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ստանալ 

հետևյալ արդյունքները՝ 

 ուսումնական գործունեության համար պատշաճ միջավայր, 

 ուսումնանյութական բազայի արդիացում և հարստացում, 

 դպրոցի դաստիարակչական ներուժի զարգացում,  

 ուսուցիչների մասնագիտական և ընդհանուր մշակութաբանական ու 

մեթոդաբանական պատրաստականության մակարդակի շարունակական 

բարձրացում, 

 ուսուցիչների ինքնակրթության մոտիվացիայի աճ, 

 ուսուցման որակի աճ, 

 ուսուցվածության մակարդակի աճ, 

 սովորողների շրջանում կրթության վարկի, նրանց իրազեկության աճ, 

 լրացուցիչ կրթության համակարգի զարգացում՝ որպես շնորհալի երեխաների 

բացահայտման ու զարգացման պայման, 

 լրացուցիչ կրթական ծառայությունների թվարկի ավելացում, 
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 աշակերտների և նրանց ծնողների՝ դպրոցի աշխատանքով բավարարվածության 

աճ, 

 առողջության պահպանման մակարդակի աճ, 

 դպրոցի՝ որպես նորարարությունների ակտիվ ներդրման և համայնքի 

կրթամշակութային կենտրոնի դերի աճ, 

 դպրոցի զարգացմանն ուղղված արտաբյուջետային միջոցների աճ,  

 սովորողների և ուսուցիչների անհատական ձեռքբերումների աճ, 

 կրթության որակի աճ: 

11. Դպրոցի զարգացման ծրագրի հնարավոր ռիսկերը 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր ռիսկերն են՝ 
 

1) երկրում սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական անկայուն վիճակի վտանգը, 

որը կխոչընդոտի ծրագրի իրականացմանը, 

2) սովորողների թվի նվազումը, որը կբերի ֆինանսավորման կրճատման, 

3) մանկավարժական որակյալ կադրերի պակասը, 

4) ուսուցիչների ստեղծագործական, նորարարական գործունեությունը խթանող 

խրախուսման միջոցների պակասը,  

5) ծրագրային ոչ իրատեսական դրույթների կատարման անհնարինությունը, 

6) առկա ռեսուրսների և իրականացված ծախսերի անհամապատասխանության 

վտանգը (երբ արդյունքը չի արդարացնում ծախսված միջոցները), 

7) ծրագրային գործողությունների անարդյունավետությունը և այլն, 

8) համավարակով պայմանավորված ոչ կայուն իրավիճակը: 

12. Եզրափակում  
 

Հաշվի առնելով վերջին տարիներին աշխարհի զարգացման սրընթաց և ոչ միշտ 

դրական միտումները, անկանխատեսելի մարտահրավերների անխուսափելիությունը՝ 

վերընտրվելու դեպքում առաջնորդվելու եմ բացառապես «Կրթությունն ամենահզոր զենքն 

է, որ կարող ես օգտագործել աշխարհը փոխելու համար» կարգախոսով: 

Ես շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքին, որ տնօրենը ժամանակակից 

ուսումնական հաստատությունում ուսուցիչների ղեկավարն է, թիմի առաջնորդը, միևնույն 

ժամանակ աշակերտների ու ծնողների գործընկերը: 

 

 

 

 

 


