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2020-2021 ուստարին ամփոփվել է և պատրաստվել սույն հաշվետվությունը ՀՀ ԿԳ 

նախարարի 26.02.2015թ. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներքին 

գնահատումը» №110-Ա/Ք հրամանով հաստատված ուղեցույցին համապատասխան: 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

 

 

ՄԱՍ ՎԵՐՆԱԳԻՐ ԷՋ 

ՄԱՍ 1 Ընդհանուր տեղեկություններ դպրոցի մասին 3 

ՄԱՍ 2 
Հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ 

կենսագործունեությունը  և առողջության պահպանումը 
 

2.1. 
Ա. Չեխովի անվան № 55 հիմնական դպրոցը պահպանում է շենքի և 

տարածքի անվտանգ շահագործումը 
 

2.2. 
Դպրոցի շենքի և դրա շահագործման անվտանգությունը նկարագրող 

չափանիշները 
 

2.3. 
Դպրոցի նախագծային հզորությունը  նկարագրող  ցուցանիշներ և 

չափանիշներ 
 

2.4 . 
Դպրոցի անձնակազմի  և  սովորողների  անվտանգ  

կենսագործունեությունը  նկարագրող  չափանիշներ 
 

2.5. Ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջության չափանիշներ  

ՄԱՍ 3 Հաստատության գործունեության արդյունավետություն     

3.1. Դպրոցի սովորողների առաջադիմությունը նկարագրող ցուցանիշները  

3.2. 
Դպրոցի  ուսուցիչներին  և  նրանց  գործունեությանը  վերաբերող 

ցուցանիշներ 
 

3.3. 
Դպրոցի ուսումնական միջավայրին և  ծառայություններին վերաբերող 

ցուցանիշներ և չափանիշներ 
 

3.4. Դպրոցի ներքին արդյունավետության ցուցանիշները  

ՄԱՍ 4 Դպրոցում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում  

ՄԱՍ 5 Համայնքային մասնակցություն  

ՄԱՍ 6 
Դպրոցի հիմնախնդիրները  և դրանց լուծման ուղիները, ուժեղ ու թույլ 

կողմերը, հնարավորությունները և վտանգները 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2020-2021 ուսումնական տարի 

ՄԱՍ  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հաստատության անվանումը, համարը     ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ № 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» (այսուհետ՝ դպրոց) 

 

Հաստատության հասցեն՝   ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ  16 

 

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոն. հասցեն՝  (010) 526422, (010) 560600,  info@chekhov.am  

 

Հաստատության համացանցային կայքի հասցեն՝    www.chekhov.am   

 

Դպրոցի առաքելությունը սահմանվում է այսպես. «Ապագան սկսվում է այսօր»: Անցած 

տարիների ընթացքում դպրոցը շարունակել է հետևել կարգախոսին՝ տարեցտարի ավելացնելով իր 

այցեքարտի դրույթները. 

 ավանդույթներով հարուստ բազմամյա պատմություն, հետաքրքրություն նորի և հարգանք 

անցյալի նվաճումների նկատմամբ, 

  իրենց գործին նվիրված համախոհների ուժեղ թիմ, լավատես ու հայրենասեր որակյալ 

մասնագետներ, 

 կազմակերպված թիմային աշխատանք՝ պլանավորում-կատարում-ստուգում-վերլուծություն-

պլանավորում սկզբունքով, 

 պատասխանատվություն ապագա սերնդի կրթության ու դաստիարակության համար, 

 կրթության որակի կառավարում, 

 կրթական բարենպաստ ու ապահով միջավայր աշակերտների և ուսուցիչների համար, 

 ստեղծագործ մարդկանց` մեծերի և երեխաների համագործակցություն, 

 փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, 

 աշակերտների մտավոր զարգացման պայմանների ապահովում, 

 հնարավորությունների միջավայրի ապահովում, երեխայի տաղանդի բացահայտում, 

ընդունակությունների անընդհատ զարգացում, 

 աշակերտների առողջության պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանք, 

 դպրոցի ծնողները  որպես մանկավարժական համակազմի համախոհներ: 
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Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը՝ ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար 

 

Դասարանների 

թիվը 

2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների դինամիկան  

(աճ կամ նվազում) 

1-ին դասարան 7 7 5 4 անփոփոխ/նվազում/ նվազում 

2-րդ դասարան 7 7 7 5 անփոփոխ/նվազում 

3-րդ դասարան 7 7 7 5 անփոփոխ/նվազում 

4-րդ դասարան 8 8 7 7 անփոփոխ /նվազում /անփոփոխ  

5-րդ դասարան 7 7 7 6 անփոփոխ /նվազում 

6-րդ դասարան 7 7 7 6 անփոփոխ/նվազում 

7-րդ դասարան 6 6 7 7 անփոփոխ /աճ /անփոփոխ 

8-րդ դասարան 7 6 6 7 նվազում /անփոփոխ /աճ 

9-րդ դասարան 6 7 5 5 աճ /նվազում /անփոփոխ 

Ընդամենը 62 62 58 52 անփոփոխ /նվազում /նվազում 

 

 

 
 

    Չնայած դպրոց դիմողների թիվը չափազանց մեծ է, սակայն 2018-2019, 2019-2020 և 2020-2021 

ուսումնական տարիներին սովորողների փաստացի թիվը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հաստատած՝ 

սովորողների սահմանային թվին համապատասխանեցնելու նպատակով 1-ին դասարաններ 

ընդունվողների թիվը տարեցտարի նվազեցվում է, իսկ 2-9-րդ դասարաններ ընդունելություն  չի 

իրականացվում: Բացառություն են կազմել 2020 թվականի  արցախյան պատերազմից  հետո Արցախից 

ժամանած 15 և Ղազախստանի դեսպանատան աշխատակիցների 2 երեխաները:  

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ ուստարիների համար 

 

Սովորողների 

թիվը 

2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների դինամիկան 

(աճ կամ նվազում) 

1-ին դասարան 199 180 161 123 նվազում/նվազում/նվազում 

2-րդ դասարան 197 201 176 146 աճ/նվազում/նվազում 

3-րդ դասարան 198 187 197 167 նվազում/աճ/նվազում 

4-րդ դասարան 200 191 182 184 նվազում/նվազում/աճ 

1-ին 
դասա
րան

2-րդ 
դասա
րան

3-րդ 
դասա
րան

4-րդ 
դասա
րան

5-րդ 
դասա
րան

6-րդ 
դասա
րան

7-րդ 
դասա
րան

8-րդ 
դասա
րան

9-րդ 
դասա
րան

2017-2018 ուստարի 7 7 7 8 7 7 6 7 6

2018-2019 ուստարի 7 7 7 8 7 7 6 6 7

2019-2020 ուստարի 5 7 7 7 7 7 7 6 5

2020-2021 ուստարի 4 5 5 7 6 6 7 7 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Դասարանների թիվն՝ ըստ ուստարիների
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5-րդ դասարան 200 192 182 168 նվազում/նվազում/նվազում 

6-րդ դասարան 196 195 186 172 նվազում/նվազում/նվազում 

7-րդ դասարան 169 182 195 185 աճ/աճ/նվազում 

8-րդ դասարան 190 158 166 185 նվազում/աճ 

9-րդ դասարան 170 178 144 161 աճ/նվազում/աճ 

Ընդամենը 1719 1664 1589 1491 նվազում/նվազում/նվազում 

 

 
  

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ ուստարիների համար 

 

Ցուցանիշը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ 

կամ նվազում) 

Սովորողների ընդհանուր թիվը 

ուսումնական տարվա սկզբին՝ 

տվյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ի 

դրությամբ 

1719 1664 1589 1519 նվազում 

Սովորողների ընդհանուր թիվը 

ուսումնական տարվա վերջին՝ 

տվյալ տարվա մայիսի 25-ի 

դրությամբ 

1687 1639 1559 1491 նվազում 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

ընդունված սովորողների թիվը 
22 24 18 19 աճ/նվազում/աճ 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

հեռացած սովորողների թիվը 
54 49 47 46 նվազում 

      

 Դպրոցից հեռացած 46 սովորողներից 34-ը մեկնել են արտերկիր:   

 

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ ուստարիների համար 

 

Ցուցանիշը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան  

1-ին 
դաս.

2-րդ 
դաս.

3-րդ 
դաս.

4-րդ 
դաս.

5-րդ 
դաս.

6-րդ 
դաս.

7-րդ 
դաս.

8-րդ 
դաս.

9-րդ 
դաս.

2017-2018 ուստարի 199 197 198 200 200 196 169 190 170

2018-2019 ուստարի 180 201 187 191 192 195 182 158 178

2019-2020 ուստարի 161 176 197 182 182 186 195 166 144

2020-2021 ուստարի 123 146 167 184 168 172 185 185 161
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Սովորողների թիվն՝ ըստ ուստարիների
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(աճ կամ նվազում) 

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 106 106 105 95 անփոփոխ/նվազում 

Ուսուցիչների միջին 

շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը կամ 

դրույքաչափը 

0,96 0,9 0,9 0,84 նվազում/անփոփոխ 

 

Դպրոցի ուսուցչական համակազմը համալրվում է մրցութային կարգով: Դպրոցն ունի 

ուսուցիչների ընտրության հստակ քաղաքականություն. աշխատանքի են ընդունվում միայն այն 

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

պահանջները: Բոլոր ուսուցիչները ապահովված են դասաժամերով: Համեմատելով երեք տարվա 

տվյալները՝ կարելի է ասել, որ ուսուցիչների թիվը և դրույքաչափն էապես չեն փոխվել: 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 

երկու ուստարիների համար 

 

Ուսուցիչների թիվը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան  

(աճ կամ նվազում) 

Մինչև 30 տարեկան 24 23 19 12 նվազում 

31-ից 40 տարեկան 30 21 20 24 աճ 

41-ից 50 տարեկան 25 25 21 23 անփոփոխ/նվազում/աճ 

51-ից 55 տարեկան 14 12 7 23 նվազում/աճ 

56 տարեկան և ավելի 31 38 38 12 աճ/անփոփոխ/նվազում 

Ընդամենը 124 119 105 94 նվազում 

 

 
Դպրոցում աշխատող ուսուցիչները հիմնականում 41-60 տարեկան կանայք են:  

 

Աղյուսակ 6.  Տվյալներ հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ 2020-2021 ուստարի 

 

Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 
Պաշտոնը 

Տվյալ պաշտո-

նում 

աշխատելու 

ժամա-նակա-

Դպրոցում 

աշխատելու 

ժամանակա-

հատվածը 

Պետական 

պարգևները, 

կոչումները 

13%

26%

24%

24%

13%

Ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը
2020-2021 ուստարի

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

51-ից 55 տարեկան 56 տարեկան և ավելի 
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հատվածը 

Սարուխանյան Գայանե 

Ժորայի 
տնօրեն 1994թ. 1994թ. 

վաստակավոր 

մանկավարժ 

Մարտիրոսյան 

Մարգարիտա Վահանի 

տնօրենի  տեղակալ I-IX դաս. 

ուսումնական աշխատանքների 

գծով 

1995-1997թթ. 

1998թ. 
1989թ.  

Եփրեմյան Մարգարիտա 

Էդուարդի 

 

տնօրենի  տեղակալ ՄԿԱ գծով 

2020թ. 

հունվարից 

սեպտեմբեր 

2008թ.  

Քարամյան Ռուզաննա 

Լեոնիդի 

տնօրենի  տեղակալ I-IV 

դասարանների ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

1997 թ. 1993 թ.  

Մարտիրոսյան Լիլիթ 

Հովակիմի 

տնօրենի  տեղակալ 

ուսումնական գծով 
2010 թ. 1994 թ.  

Սադոյան Նարինե 

Հրանտի 

տնօրենի  տեղակալ 

ուսումնական գծով 

2012-2021թ. 

հունվար  
1987 թ.  

Աբրահամյան Արմինե 

Վլադիմիրի 
տնօրենի  տեղակալ ՄԿԱ գծով 2018թ. 2000թ.  

Մելքոնյան Տաթևիկ 

Մամիկոնի 

տնօրենի  տեղակալ 

ուսումնական գծով 
2015թ. 2004թ.  

Պողոսյան Վարսենիկ 

Սոխակի 

տնօրենի տեղակալ 

վարչատնտեսական 

աշխատանքների գծով 

2015թ. 2004թ.  

Նասխուլյան Սվետլանա 

Հակոբի 
գլխավոր հաշվապահ 1997 թ. 1996 թ.  

Սաֆարյան Գայանե 

Սեդրակի 
տնօրենի  տեղակալ ՄԿԱ գծով 2020թ. 2014թ.  

 

Դպրոցի տնօրենությունը կուռ թիմ է, որի անդամները փորձառու մասնագետներ են: Այն աշխատում է 

արդյունավետ՝ գործելով թիմային սկզբունքով, միասնաբար, փոխգործակցության և ըմբռնման մթնոլորտում: 

Տնօրենությունը վերահսկում է դպրոցի գործունեությունը և ապահովում որոշումների կատարումը: Դպրոցի 

աշխատանքին վերաբերող հարցերի լուծմանը ներգրավված են կրթական գործընթացի բոլոր 

մասնակիցները: 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Աշխատանքի վայրը, 

զբաղեցրած 

պաշտոնը 

Կրթու-

թյունը 

Խորհրդի 

կազմում 

ընդգրկված 

լինելու 

ժամանակա-

հատվածը 

Պետական 

պարգևները, 

կոչումները 

Քարամյան           Ռուզաննա      Լեոնիդի 
№55 դպրոցի 

փոխտնօրեն 
բարձր. 2005-2019  

Մարտիրոսյան    Մարգարիտա Վահանի 
№55 դպրոցի 

փոխտնօրեն 
բարձր. 2014-2019  

Արիստակեսյան     Լուսինե        Հակոբի 

Ծնողական 

խորհրդի 

ներկայացուցիչ 

բարձր. 2018-2019  

Աբրահամյան          Աննա           Գեորգիի 

Ծնողական 

խորհրդի 

ներկայացուցիչ 

բարձր. 2018-2019  

Արևշատյան Վիլեն Ռաֆայելի 

Երևանի 

քաղաքապե-

տարանի աշխատա-

կազմի 

բարձր. 2018-2019  
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ֆինանսական 

վարչության պետ 

Բաղդասարյան Արյուսակ Ժոզեֆի 

Երևանի 

Ա.Շիրվանզադեի 

անվան հ.21 դպրոցի 

տնօրեն 

բարձր. 2018-2019  

Ղազարյան Անահիտ Վաչագանի 

«Կոնտրագենտ» 

իրավաբանական 

կազմակերպության 

ադմինիստրատոր 

բարձր. 2018-2019  

Մանուկյան Լիլիթ Մարտինի 
«Բեկյալ» ՀԿ-ի 

նախագահ 
բարձր. 2018-2019  

 

Երևանի քաղաքապետի N 759-Ա, 03.03.2020թ. որոշմամբ հաստատվել է դպրոցի կառավարման 

խորհրդի կազմը: 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 
Աշխատանքի վայրը, 

զբաղեցրած պաշտոնը 

Կրթու-

թյունը 

Խորհրդի 

կազմում 

ընդգրկված 

լինելու 

ժամանակա-

հատվածը 

Պետական 

պարգև 

Քարամյան Ռուզաննա Լեոնիդի №55 դպրոցի փոխտնօրեն բարձր. 2005-2019  

Մարտիրոսյան Մարգարիտա Վահանի №55 դպրոցի փոխտնօրեն բարձր. 2014-2019  

Արիստակեսյան Լուսինե Հակոբի ծնող բարձր. 2018-2019  

Աբրահամյան Աննա Գեորգիի ծնող բարձր. 2018-2019  

Արևշատյան Վիլեն Ռաֆայելի 

Երևանի քաղաքապետ. 

աշխատակազմի 

ֆինանսական 

վարչության պետ 

բարձր. 2018-2019  

Ղազարյան Սոնա Արայի ԱԺ պատգամավոր բարձր. 2019-2020  

Բեկիրսկա Լուսինե Համլետի 

Վ. Ավագյանի անվան 

բժշկական կենտրոնի 

աչքի էքսիներ լազերային 

բաժանմունքի վարիչ 

բարձր. 2019-2020  

Մանուկյան Լիլիթ Մարտինի «Բեկյալ» ՀԿ-ի նախագահ բարձր. 2018-2019  

 

2020-2021 ուստարում դպրոցի կառավարման խորհուրդն աշխատել է իր հաստատած 

աշխատակարգով:  

2019թ. ապրիլի 22-ի նիստի որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել դպրոցի կառավարման 

խորհրդի կազմում (տե՛ս Աղյուսակ 7): Հրավիրվել է 5 նիստ, որոնցից մեկը՝ արտահերթ: Նիստերն 

արձանագրված են:  

2019թ. օգոստոսի 30-ի նիստում հաստատվել են դպրոցի խորհրդի աշխատակարգն ու 

ժամանակացույցը, դպրոցի կազմակերպական կառուցվածքը, քննարկվել դպրոցի հաստիքային և 

տարիֆիկացիոն ցուցակները, որոնք  հավանության են արժանացել: 

2020-2021 ուստարում քննարկվել և հավանության է արժանացել դպրոցում անգլերենի և 

ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացման և վոլեյբոլի լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայություն 

իրականացնելու հարցը: Սահմանվել են վճարների չափերը և զեղչի պայմանները, որոշումներ են 

ընդունվել դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում 

հաստատության ստացած շահույթի տնօրինման վերաբերյալ:  

Դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստերում քննարկվել և հաստատվել են տարեկան և 

եռամսյակային ծախսերի նախահաշվային նախագծերը՝ հաշվի առնելով ծախսային նախագծերի 

վերաբերյալ բոլոր կարծիքներն ու առաջարկությունները: Խորհուրդը լսել է տնօրենի և հաշվապահի 
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զեկուցումները դրամական միջոցների հոսքի և փաստացի ծախսերի, շահույթի բաշխման 

ուղղությունների և չափի մասին: 

Կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ դպրոցի աշխատողներին տրվել են լրավճարներ: 

Կառավարման խորհուրդն աշխատել է արդյունավետ՝ նպաստելով կրթական գործընթացի համար 

բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը: 

 

ՄԱՍ  2. ԴՊՐՈՑԻ  ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՆՎՏԱՆԳ  

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 

 

2.1. ԴՊՐՈՑԸ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ Է ՇԵՆՔԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ: 

 Դիտարկման ամսաթիվ՝  05 սեպտեմբերի 2019թ. 

2020-2021 ուստարում գործել են դպրոցի երկու մասնաշենքերը:  

     Դպրոցի տարածքը մոտակա շինությունների կողմից առանձնացված է մետաղական 

ցանկապատերով, և անվտանգ է սովորողների ազատ տեղաշարժման համար: Բակը սալիկապատ է: 

Գորխում է դպրոցի մուտքերի, բակի տեսահսկման համակարգ: Դպրոցի մուտքը հսկվում է հատուկ 

պահպանության ծառայության կողմից: Առանց տնօրենի թույլտվության և ծնողի գիտության՝ 

աշակերտը բոլոր դասերի ավարտից առաջ դպրոցից դուրս գալ չի կարող: Դասերի ընթացքում 

հերթապահություն է սահմանված միջանցքներում, բակում: Դասերի ավարտից հետո սովորողները 

դպրոցից դուրս են գալիս դասղեկի ուղեկցությամբ: 

Դպրոցի բակի սալահատակը վերանորոգման կարիք ունի: 

1. Դպրոցի մոտակայքում չկան աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող 

արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներ: Այն քաղաքի բանուկ պողոտայում է գտնվում, 

ավտոճանապարհային գոտուց հեռացված չէ, սակայն կից կա ստորգետնյա անցում: Առավոտյան՝ 

ժամը 8.00-8.30, դպրոցի աշխատակիցները և ավտոճանապարհային ոստիկանությունը (միայն 

սեպտեմբեր ամսին) վերահսկում են աշակերտների  մուտքը դպրոց:  

2. Դպրոցն ունի բացվող մեծ դարպաս, և արտակարգ իրավիճակներում հատուկ 

ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին (հիմք՝ դպրոցի 

պլան-հատակագիծը): 

3. Դպրոցի երկու մասնաշենքերի տարածքները մաքուր են և կանաչապատ. դրանք պարտադիր 

կերպով մաքրվում են ամեն օր: Տարրական դպրոցի մասնաշենքի հողամասում 7-9-րդ 

դասարանցիները բանջարեղեն են աճեցնում: Բակերում տեղադրված են աղբարկղեր: 

Աղբահանությունը նույնպես կանոնավոր կազմակերպված է: Լաբորատորիայում օգտագործվող 

այրվող և այլ նյութերի թափոնները կանոնավորապես հավաքվում են աղբարկղերում և դուրս բերվում 

դպրոցի տարածքից (հիմք՝ ՀՀ Երևան քաղաքի ավագանու N 360-Ն 23 դեկտեմբերի 2011թ. որոշումը): 

4. Թեև դպրոցի տարածքում կրծողներ, վտանգավոր միջատներ, թափառող կենդանիներ չկան, 

այնուամենայնիվ պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ դրանց դեմ (հիմք՝ պայմանագիր 

10/271 «Հակահամաճարակային արշավախումբ» ՍՊԸ-ի հետ): 

   

2.2. ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ             

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 05 սեպտեմբերի 2019թ. 

Դպրոցն ունի երկու մասնաշենք, նիստերի դահլիճ, ամֆիթատրոն, մարզադահլիճ, գրապահոց, 

ընթերցասրահ, համակարգչային կաբինետ, դպրոցի միջոցներով հիմնանորոգված և «Ռոսնեֆտ 

Արմենիա»  կազմակերպության կողմից տրամադրված նորագույն ՏՀՏ սարքավորումներով հագեցած 

ռեսուրս կենտրոն, բուժսենյակ, բուֆետ, ուսուցչանոց, 15 առարկայական կաբինետներ, 41 

դասասենյակներ` զննական նյութերով, նախնական զինվորական պատրաստության կաբինետ, որտեղ 
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կա ժամանակակից վարժասարք, հրաձգարան, շախմատի դասասենյակ՝ անհրաժեշտ գույքով, 

քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության լաբորատորիա, Կոնֆուցիուսի դասարան, ինտերնետային 

մշտական կապ 2 մասնաշենքերում:  

Դպրոցի գլխավոր մասնաշենքը հիմնանորոգվել է 2000թ., 2010թ. փոխվել են պատուհանները: 

Աշխատանքները ֆինանսավորվել է Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից:  

 Դպրոցի 2-րդ մասնաշենքը կառուցվել է 1962թ., 2018թ. ամռանը վերանորոգվել է դպրոցի 

տնտեսումների հաշվին, փոխվել են պատուհանները, վերանորոգվել են սանհանգույցները:

 Դպրոցի շենքերի շահագործումը համապատասխանում է անվտանգ շահագործման 

նորմատիվներին: Դրանք քարե կառույցներ են՝ բարվոք վիճակում: Կայուն են ուժեղ քամիների, 

հրդեհների նկատմամբ: Շենքերի նախագծային սեյսմակայությունն է 7, փաստացի սեյսմակայությունը 

որոշված չէ: Խոցելիության աստիճանը բարձր է:  

1. Դպրոցի շենքում առկա են դեպի ներս բացվող ինը պահուստային և 8 հիմնական ելքեր, 

որոնց բանալիները գտնվում են պահակային ծառայության կետում: Պարբերաբար ստուգվում են 

պահուստային դռները: 

2. Դպրոցն ապահովված է կապի և արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգով 

(հեռախոսներ, ռադիոհանգույց, բարձրախոսներ): Այն մշտապես ստուգվում է: 

3. Դպրոցի շենքերը հարմարեցված չեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող սովորողների անվտանգ տեղաշարժ ապահովող պայմաններին, չունեն թեքահարթակներ, լայն 

դռներ և այլն: 

4. Հակահրդեհային անվտանգությունը պահպանելու համար դպրոցում պարբերաբար 

ստուգվում են էլեկտրահաղորդալարերի ցանցը, էլեկտրական սարքավորումները: Դպրոցի 

աշխատանքի ավարտից հետո հոսանքից անջատվում են էլեկտրական բոլոր սարքերը: Դպրոցի 

ղեկավարությունն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջների կատարումը: Դպրոցում  չկա հրշեջ-ծորակ, սակայն յուրաքանչյուր հարկում ջրի 

առնվազն չորս ծորակ կա: Երկու գործող ցայտաղբյուր կա դպրոցի գլխավոր մասնաշենքի բակում: 

Հակահրդեհային անվտանգության լրակազմից կան վահանակ՝ անհրաժեշտ պարագաներով, 

կրակմարիչներ, որոնք սարքին և պատրաստ վիճակում են. տանիքը պատված է հրակայուն նյութերով: 

5. Դպրոցում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան: 

6. Բոլոր դասասենյակներում և աշխատատեղերում տեղադրված են համակարգչային 

սարքավորումներ: Դրանց շահագործման համար նշանակված են պատասխանատուներ: 

7. Անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր չկան: 

8. Բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը: 

9. Դպրոցի միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն, ուղեգորգեր չկան: 

10. Ստորին հարկերի պատուհանները մետաղյա վանդակաճաղեր ունեն, որոնք շարժական չեն: 

11. Կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր 

և բարվոք վիճակում է: Կահույքի վիճակը մշտապես վերահսկվում է պատասխանատու անձանց 

կողմից, թերություններն անհապաղ վերացվում են: 

12. Դպրոցում  կա ՀՀ ԱԻՆ ՀՓԾ ԵՓ վարչության պետի և դպրոցի տնօրենի կողմից հաստատված 

քաղաքացիական պաշտպանության պլան-ժամանակացույց, մշակված է սովորողների և անձնակազմի 

տարհանման պլան. հաշվի են առնված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները: 

13. Դպրոցի նախասրահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված են տարհանման 

պլան-սխեմաները` համապատասխան գունային ցուցասլաքներով: 

14. Դպրոցի տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր 

իրերով: 

15. Դպրոցի բոլոր հարկերում առաջին բուժօգնության համար կան դեղորայքային արկղեր՝ 

անհրաժեշտ դեղամիջոցներով և պարագաներով: 

 Դպրոցն ունի պահուստային ելքեր, որոնք արտակարգ իրավիճակներում կարող են բացվել և 

ապահովել դպրոցի բոլոր աշակերտների և անձնակազմի ազատ ելքը: Ուսուցիչները 

համապատասխան պարապմունքների ժամանակ, որոնք կազմակերպվում են ըստ 

քաղպաշտպանության շտաբի պետի պլանի, տեղեկանում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու 
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կանոններին, ստանում կոնկրետ հրահանգներ տարհանման ժամանակ իրենց վարքագծի և 

գործողությունների վերաբերյալ: 

Դպրոցում պահպանվում են հակահրդեհային անվտանգության կանոնները: Թեև 

սեյսմակայունության վերաբերյալ փորձաքննություն կատարված չէ, այդուհանդերձ շենքի 

շահագործումը համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմերին: 

Դպրոցի մասնաշենքերը գեղեցիկ են, գրավիչ, մաքուր, հարմարավետ: Դպրոցի տնօրենությունը և 

ողջ կոլեկտիվը հոգում է շենքի մաքրության, ներքին հարդարանքի մասին: Չեխովի արձանի շուրջ, որը 

գտնվում է բակի կենտրոնում, տարվա մեծ մասը վարդեր են ծաղկում: Բակի մաքրությունը մշտական 

հոգածության առարկա է: Գարնանը  ծաղկում են նաև բալենիները: Դպրոցն այն տեղն է, ուր հաճույքով 

են գալիս թե՛ աշխատելու, թե՛ սովորելու: 

 

2.3 . ԴՊՐՈՑԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ  

         ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

       Դպրոցը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը (1200 աշակերտ): 

1. Դպրոցը երկհերթ է: Յուրաքանչյուր հերթի շրջանակներում դպրոցում սովորողների թիվը 

համապատասխանում է հաստատության նախագծային հզորությանը: Դասասենյակներում 

նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում են նախագծային և 

սահմանված նորմերին: Ստուգված է Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոնի Երևանի № 1 մասնաճյուղի կողմից: 

1491 աշակերտ ունեցող դպրոցի մարզադահլիճը 4-րդ հարկում է: Այն չի համապատասխանում 

արդի պահանջներին: 2-րդ և 3-րդ հարկերի բոլոր դասասենյակներում 1-ին դասաժամից մինչև դասերի 

ավարտը լսելի  է մարզադահլիճի աղմուկը: Հարցը քննել է կառավարման խորհուրդը, փաստել, որ 

դպրոցը բազմիցս դիմել է տարբեր մարմինների, բայց ոչ մի գործնական քայլ չի կատարվել: 

Ֆիզկուլտուրայի դասերն անցկացվում են դասասենյակներում, ձմռան ընթացքում ուսումնասիրում 

սպորտի տեսություն, պատմություն:  

Ֆիզկուլտուրայի դահլիճը անհրաժեշտ է հիմնանորոգել: 

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի 

վերաբերյալ 

 

Դիտարկման ամսաթիվ՝   7 սեպտեմբերի 2020թ. 

 

N 
Դասա-

սենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

 

Սեղան-նստարանների 

դասավորվածության ձևը 

(շար-քերով, շրջանաձև, T-

աձև, П-աձև, խառը) 

Սեղան-

նստարան-

ների թիվը 

Սեղան-նստարանների  

շարքերի և միմյանց միջև 

հեռավորություննները 

1.  101 30,6  շարքերով 13 60սմ/20-30սմ 

2.  103 34,2 շարքերով 14 70սմ/20-30սմ 

3.  104 34,8 շարքերով 15 70սմ/20-30սմ 

4.  105 30,7 շարքերով 15 60սմ/20-30սմ 

5.  106 30,2 շարքերով 14 60սմ/20-30սմ 

6.  107 35,5 շարքերով 16 70սմ/20-30սմ 

7.  108 35,9 շարքերով 15 70սմ/20-30սմ 

8.  110 29,5 շարքերով 11 70սմ/20-30սմ 

9.  111 34,6 շարքերով 12 60սմ/20-30սմ 

10.  112 32,5 շարքերով 10 60սմ/20-30սմ 

11.  113 14,6 շարքերով 9 60սմ/20-30սմ 

12.  202 45,9 շարքերով 18 70սմ/20-30սմ 

13.  204 45,9 շարքերով 16 70սմ/20-30սմ 

14.  205 32,4 շարքերով 12 60սմ/20-30սմ 

15.  207 12,0 շարքերով 8 60սմ/10-20սմ 

16.  208 28,6 շարքերով 12 50սմ/20-30սմ 

17.  209 45,6 շարքերով 16 70սմ/20-30սմ 

18.  210 19,4 շարքերով 8 50սմ/20-30սմ 
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19.  211 31,9 շարքերով 14 60սմ/20-30սմ 

20.  212 31,8 շարքերով 13 60սմ/20-30սմ 

21.  213 17,1 շարքերով 8 60սմ/20-30սմ 

22.  215 39,9 շարքերով 12 70սմ/20-30սմ 

23.  216 36,5 շարքերով 15 60սմ/120-30սմ 

24.  217 29,1 շարքերով 12 60սմ/20-30սմ 

25.  218 33,6 շարքերով 13 70սմ/20-30սմ 

26.  301 45,9 շարքերով 15 70սմ/220-30սմ 

27.  302 12,6 շարքերով 8 50սմ/20-30սմ 

28.  303 47,3 շարքերով 17 70սմ/20-30սմ 

29.  304 56,6 շարքերով 18 60սմ/20-30սմ 

30.  305 47,9 շարքերով 14 80սմ/20-30սմ 

31.  306 45,1 շարքերով 16 70սմ/20-30սմ 

32.  309 17,6 շարքերով 8 50սմ/10-20սմ 

33.  310 32,1 շարքերով 16 60սմ/20-30սմ 

34.  311 52,4 շարքերով 17 70սմ/20-30սմ 

35.  312 49,6 շարքերով 13 70սմ/20-30սմ 

36.  313 17,6 շարքերով 8 50սմ/20-30սմ 

37.  314 22,8 շարքերով 10 50սմ/20-30սմ 

38.  315 33,6 շարքերով 16 60սմ/20-30սմ 

39.  316 35,3 շարքերով 15 60սմ/20-30սմ 

40.  317 29,1 շարքերով 12 60սմ/20-30սմ 

41.  318 33,0 շարքերով 12 60սմ/20-30սմ 

42.  401 17,1 շարքերով 8 50սմ/10-25սմ 

43.  407 22 շարքերով 10 50սմ/10-30սմ 

44.  409 14,4 շարքերով 8 50սմ/10-20սմ 

 2-րդ մասնաշենք 

45.  101 45,4 շարքերով 13 70սմ/20-30սմ 

46.  102 45,4 շարքերով 15 60սմ/20-30սմ 

47.  103 24,7 շարքերով 10 60սմ/20-30սմ 

48.  201 45,4 շարքերով 15 60սմ/20-30սմ 

49.  202 44,3 շարքերով 15 60սմ/20-30սմ 

50.  203 22,8 շարքերով 10 60սմ/20-30սմ 

51.  204 45,4 շարքերով 13 70սմ/20-30սմ 

52.  301 32,8 շարքերով 13 70սմ/20-30սմ 

53.  302 10,8 շարքերով 6 60սմ/20-30սմ 

54.  303 44.8 շարքերով 15 70սմ/20-30սմ 

55.  304 45.4 շարքերով 16 70սմ/20-30սմ 

56.  305 13,8 շարքերով 7 60սմ/20-30սմ 

57.  306 22,8 շարքերով 14 70սմ/20-30սմ 

 

Աշակերտական  սեղանները նախատեսված են երկու աշակերտի համար: Շարքերով 

դասավորված նստարանները կամ աթոռները հարմար են անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքի 

համար: Փոխներգործուն մեթոդներով աշխատելիս ուսուցիչն առանց դժվարության փոխում է 

դասավորությունը և ստանում իր դասի մտահղացմանը հարմար աշխատատեղեր: Բայց կան 

դասարաններ, որտեղ միակտոր սեղան-նստարաններ են, որոնք շատ դժվար է տեղաշարժել: 

Դպրոցի լաբորատորիան կահավորված է մեկ անձի համար նախատեսված սեղաններով և 

աթոռներով:   

  

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ 

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 7 սեպտեմբերի  2020թ. 
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Դասասենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

 

Մեկ սովորողին 

ընկնող 

մակերեսը (քմ) 

Նորմերից պակաս 

կամ ավել 

մակերեսը 

101 30,6 1,2 -0,8 

103 34,2 1,3 -0,7 

104 34,8 1,2 -0,8 

105 30,7 1,3 -0,7 

106 30,2 1,5 -0,5 

107 35,5 1,1 -0,9 

108 35,9 1,2 -0,8 

110 29,5 1,3 -0,7 

111 34,6 1,7 -0,3 

112 32,5 1,4 -0,6 

113 14,6 1,2 -0,8 

202 45,9 1,5 -0,5 

204 45,9 2 ն 

205 32,4 1,5 -0,5 

207 12,0 1 -1 

208 28,6 1,4 -0,6 

209 45,6 1,5 -0,5 

210 19,4 1,4 -0,6 

211 31,9 1,2 -0,8 

212 31,8 1,2 -0,8 

213 17,1 1,3 -0,7 

215 39,9 1,7 -0,3 

216 36,5 1,3 -0,7 

217 29,1 1,2 -0,8 

218 33,6 1,3 -0,7 

301 45,9 1,5 0,5 

302 12,6 1,1 -0,9 

303 47,3 1,4 -0,6 

304 56,6 1,5 -0,5 

305 47,9 1,5 -0,5 

306 45,1 2 ն 

309 17,6 1,4 -0,6 

310 32,1 1 -1 

311 52,4 1,6 -0,4 

312 49,6 2 ն 

313 17,6 1,4 -0,6 

314 22,8 1 -1 

315 33,6 1,2 -0,8 

316 35,3 1,3 -0,7 

317 29,1 1,5 -0,5 

318 33,0 1,3 -0,7 

401 17,1 1,3 -0,7 

407 22 1,6 -0,4 

409 14,4 1,1 -0,9 

2-րդ մասնաշենք 

101 45,4 1,7 -0,3 

102 45,4 1,5 -0,5 

201 45,4 1,5 -0,5 

202 44,3 1,5 -0,5 

203 22,8 1,5 -0,5 

204 45,4 1,6 -0,4 
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301 44,8 1,9 -0,1 

 

Բոլոր դասարաններում կա 1-3 լուսամուտ: Բնական լույսն ընկնում է ձախ կողմից: 

Դասասենյակները օդափոխվում են ամեն դասից հետո (ջեռուցման ամիսներին էլ դպրոցում 

ջերմաստիճանը կայուն բարձր է): Յուրաքանչյուր աշակերտի դասարանի կտրվածքով բաժին է ընկնում 

1.1-1.7 քառ. մ մակերես: Թեև դպրոցի դասարաններում մեկ աշակերտին բաժին ընկնող մակերեսը 

փոքր է, այնուամենայնիվ դա չի խանգարում արդյունավետ  աշխատանքին: Բոլոր դասարաններում 

շարքերի միջև հեռավորությունը համապատասխանում է պահանջվող չափանիշներին՝ 50-80 սմ: 

Առաջին սեղան-նստարանից մինչև գրատախտակը հեռավորությունը 2,0-2,4 /2,4-2,7/մ է: Դպրոցի 

դասարաններում աշակերտական սեղան-նստարանները հիմնականում դասավորված են երեք 

շարքով: Միակտոր սեղան-նստարանները շարված են իրար հետևից: Սեղան-նստարանների միջև 

ընդհանուր առմամբ 10-30 սմ տարածություն կա: Առանձին կտորներով սեղան-նստարանների համար 

բոլոր դասասենյակներում բավականաչափ տեղ կա. աթոռները դրված են սեղանից բավարար 

հեռավորության վրա:  

Հնարավորինս նորացված են գրատախտակները: 

 

2.4 . ԴՊՐՈՑԻ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ  ԵՎ  ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ- 

        ԹՅՈՒՆԸ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 

Դպրոցն  իրականացնում է նպատակային ուսուցողական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սովորողների 

մեջ ձևավորելու անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողություններ ու 

հմտություններ: 

1. Դպրոցի անձնակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում 

գործելու վարքականոններին: Կազմակերպվում են պարապմունքներ ուսուցիչների համար: 

 

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների 

տեղեկացված լինելու մասին: 

 

Դիտարկման ամսաթիվ՝  25 սեպտեմբերի 2020թ. 
 

№ Չափանիշը 

Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և 

գույքի առկայության մասին (փաստաթղթի 

անվանումը, առկա գույքը): Արձանագրել իրավիճակը 

1 

Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները 

տիրապետում են արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու 

վարքականոններին: 

Քաղաքացիական պաշտպանության պլան, 

պարապմունքների գրանցման մատյան, արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու համար դպրոցում 

ստեղծված կազմավորումների ցուցակներ, 

էլեկտրական վահանակ, կրակմարիչներ, 

ռադիոհանգույց: Դպրոցի աշխատակազմը և 

սովորողները տիրապետում են արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: 

2 

Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները 

տեղեկացված են հաստատությունում առկա 

անվտանգության միջոցների (էլեկտրական 

վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ 

ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են 

դրանց օգտագործման կանոններին: 

Պարապմունքների գրանցման մատյան, դասղեկի 

աշխատանքային պլան: Դպրոցի աշխատակազմը և 

սովորողները տիրապետում են անվտանգության 

միջոցների օգտագործման կանոններին: 

«Դպրոցում պայմաններ ստեղծվա՞ծ են Ձեր անվտանգության համար» հարցին աշակերտների 80,2 

%-ը պատասխանել է, որ դպրոցում ավահովված է իր անվտանգությունը, 19 %-ը ընտրել է 

«Հիմնականում» պատասխանը: Ծնողների 85,7 %-ը  փաստել է, որ երեխան դպրոցում իրեն ապահով է 

զգում, 11 %-ը պատասխանել է՝ հիմնականում: Բացասական պատասխան է տվել ընդամենը 5 ծնող: 
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Աշակերտները արտակարգ իրավիճակներում գործելու սկզբունքներին ծանոթացել են ՆԶՊ 

առարկայի դասերի և դասղեկի ժամերի շրջանակներում: Համարյա բոլոր ուսուցիչները, ըստ հարցման 

արդյունքների, հիմնականում գիտեն, թե ինչպես պիտի գործեն արտակարգ իրավիճակներում: 

Ծնողների 55,1%-ը պատասխանել է, որ աշակերտներին կանխավ, հիմնականում սովորեցնում են 

արտակարգ իրավիճակներում գործելու կանոնները, 22,5%-ը տեղյակ չէ: 

2. Ըստ հարցման արդյունքների՝ ուսուցիչների 25,1%-ը լիովին, 70%-ը հիմնականում 

տեղեկացված է դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների  (էլեկտրական վահանակի, 

կրակմարիչների և այլն) մասին ու տիրապետում է դրանց օգտագործման կանոններին: Աշակերտների 

61%-ը գիտի, թե որտեղ են էլեկտրական վահանակն ու կրակմարիչները, դրանց օգտագործման 

կանոններին լիովին տիրապետում է հարցվածների 12%-ը, մասամբ՝ 27%-ը: Մշտապես ապահովվում է 

հակահրդեհային անվտանգությունը: 

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և COVID-19-ին, աղետներին (այդ թվում՝ 

հակաօդային պաշտպանվածության, տարհանման, 1-ին բուժօգնության) պատրաստվածության ու 

հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների 

վերաբերյալ 

 

Ամսա-

թիվը 

Դասա-

րանը 

Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և 

օգտագործված ուսումնական նյութերն ու 

պարագաները 

Մասնակից սովորող-

ների և աշխատակից-

ների թիվը 

01.10.2020 5-7 
«Մեր անվտանգությունը դպրոցում, քաղաքում և 

տանը՝ COVID-19-ի առկայությամբ»  

աշակերտ՝ 1519 

ուսուցիչ՝ 100 

20.10.2020 3-7 
«Ճանապարհային երթևեկության կանոնները» 

դասախոսություն, տեսահոլովակների դիտում  

աշակերտ՝ 600, 

ուսուցիչ՝ 40 

15.02.2020 8-9 
«Առաջին բուժօգնության խմբի  գործողությունները 

երկրաշարժի ժամանակ» 

աշակերտ՝ 500, 

ուսուցիչ՝ 50 

26.03.2020 8-9 «Պաշտպանական կոլեկտիվ միջոցներ» 
աշակերտ՝ 320, 

ուսուցիչ՝ 50 

 

3. Տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ 

դպրոցում իրականացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ՝ վարժանքներ, զրույցներ, 

դասախոսություններ: Օգտագործվում են դասղեկի ժամի հնարավորությունները: Ծնողների 55,2%-ը 

տեղյակ է, որ դպրոցում կազմակերպվում են այդպիսի միջոցառումներ, 24,6%-ը տեղյակ չէ:  

Աշակերտների 67,3 %-ը հավաստում է տարատեսակ միջոցառումների անցկացումը, 23,3 %-ը տեղյակ 

չէ:   

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից 

բխող՝ սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումներ և 

վարժանքների վերաբերյալ 

 

Ամսա-

թիվը 

Դասա-

րանը 

Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և 

օգտագործված ուսումնական նյութերն ու 

պարագաները 

Մասնակից սովորող-

ների և աշխատակից-

ների թիվը 

15.10.2020 7-9 

«Հրդեհաշիջման աշխատանքների 

կազմակերպումը և իրականացումը դպրոցում» 

թեմայով դասախոսություն և 

ուսումնավարժություն 

աշակերտ՝ 280, 

ուսուցիչ՝ 31 

04.11.2020 7-9 
«Դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների 

տարհանում» 

դպրոցի 

աշխատակազմ 

10.12.2020 2-9 
«Աշակերտների անվտանգության ապահովումը 

դպրոցում». դասղեկական ժամեր 

բոլոր 

դասարաններում 
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4. Դպրոցում կա բնական և տեխնածին աղետներից քաղաքացիական պաշտպանության պլան, 

ԺՏԿ-ին կցագրված անձանց հաստիքացուցակ, ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվել է 

պլանավորվածը, կազմակերպվել են բաց դաս, տարբեր միջոցառումներ, զինղեկը վարել է 

գրանցամատյան: Օգտագործվել են ՆԶՊ դասերի հնարավորությունները: ՔՊ պարապմունքներին 

մասնակցել են դպրոցի բուժքույրերը: Պլանավորվածն ամբողջությամբ չի հաջողվել իրականացնել 

առցանց դասերի անցնելու պատճառով: 

2017թ. ԱԻՆ պահանջով կազմվել է աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու վերաբերյալ փաստաթղթերի թղթապանակ, տարհանման սխեմաները 

փակցված են բոլոր սենյակներում և միջանցքներում: Բոլոր հարկերում կան երկուական դեղատուփեր՝ 

առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներով: 

Կազմվել են դպրոցի աշակերտների ծնողների բազան, վտանգների, խոցելիության և 

կարողությունների բացահայտման թերթիկը, ազդարարման սխեման: 

 

   Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին 

Դիտարկման ամսաթիվ՝  20.11.2020, 10.12.2020-23.12.2020, 11.01.2021-30.01.2021, 01.02.2021-15.02.2021 

 

Դպրոցն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (գազ) 

Այո  

Դասասենյակներ, 

միջանցքներ և 

այլն 

Ջեռուցման ձևը 

(վառելիքի 

տեսակը) 

Ջերմաստիճանը 

շրջայցի պահին 

Ջեռուցման 

ժամերը 

101 գազ 20° շուրջօրյա 

103  20°  

104  20°  

105Ա  21°  

105Բ  21°  

106  20°  

107  20°  

110  20°  

111  20°  

112  20°  

113  20°  

202  21°  

204  21°  

205  21°  

207  21°  

208  21°  
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209  21°  

210  21°  

211  21°  

212  21°  

213  21°  

215  21°  

216  21°  

217  21°  

218  21°  

301  23°  

302  22°  

303  22°  

304  22°  

305  22°  

306  23°  

309  21°  

310  21°  

311  21°  

312  21°  

313  21°  

314  21°  

315  21°  

316  21°  

317  21°  

318  21°  

401  20°  

407  20°  

409  20°  

I հարկի միջանցք  19°  

II հարկի միջանցք  19°  
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III հարկի 

միջանցք 

 19°  

IV հարկի 

միջանցք 

 19°  

Բուժկետ  21°  

Բուֆետ  21°  

Գրադարան  20°  

Ընթերցասրահ  20°  

Լաբորատորիա  18-19°  

ՆԶՊ կաբինետ  20°  

Շախմատի 

կաբինետ 

 20°  

Զենքի պահեստ  21°  

Համակարգչ. կաբ.  20°  

Արհեստանոց  20°  

Միջոց.դահլիճ  20-21°  

Ամֆիթատրոն  19-20°  

Սպորտդահլիճ  19-20°  

Հրաձգարան  18-19°  

Միջանցքներ  19-20°  

Սանհանգույցներ  19-20°  

 

1. Դպրոցը լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգ ունի: Կաթսայատունն ապահովում է 

դպրոցի երկու մասնաշենքերի կենտրոնական ջեռուցումը:  

2. Դպրոցի բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, և 

ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է 

սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Այդ ցուցանիշը մշտապես ստուգվում է դպրոցի 

բուժաշխատողների կողմից:  

3. Դպրոցի միջանցքները ջեռուցվում են, և միջանցքներում նույնպես ջերմաստիճանը 

համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Հատկապես ձմեռային ամիսներին 

ջերմաստիճանը պարբերաբար ստուգվում է դպրոցի բուժկետի աշխատակիցների կողմից:  
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Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների 

(կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ 

 

Դիտարկման ամսաթիվ՝   5.09.2020թ. 

 

Դպրոցի  ջրամատակարարումը 

Ապահովված է շուրջօրյա 

հոսող խմելու ջրով 

Ապահովված է հոսող 

խմելու ջրով, բայց ոչ 

շուրջօրյա 

Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով 

Այո   

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը 

Շենքի 

հարկը 

Սանհան-

գույցների 

թիվը 

Աղջիկների 

սանհան-

գույցի 

առկայու-

թյունը 

Տղաների 

սանհանգույցի 

առկայությունը 

Հիգիենայի 

պարագաների 

առկայությունը 

Հարմարեցվա-

ծությունը հաշ-

մանդամություն 

ունեցող անձանց 

կարիքներին 

Վերա-

նորոգ-

ված են, 

թե ոչ 

I 2 այո այո այո ոչ այո 

II 3 այո այո այո ոչ մասն. 

III 2 այո այո այո ոչ մասն. 

IV 1   այո ոչ մասն. 

  

1. Դպրոցն ապահովված է շուրջօրյա խմելու հոսող ջրով: 

2. Դպրոցի երկու մասնաշենքերի հարկերում առկա են առանձնացված սանհանգույցներ 

տղաների և աղջիկների համար: Տղաների սանհանգույցները վերանորոգված են: Վերանորոգված է 
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նաև առաջին հարկի սանհանգույցը՝ տղաների և աղջիկների համար: Աղջիկների սանհանգույցները 

վերանորոգման կարիք ունեն:  

3. Դպրոցի բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի 

պարագաներով (հեղուկ օճառ, թուղթ, ալկոգել): Բուժքույրերի կողմից իրականացվում է 

մշտադիտարկում: 

4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված սանհանգույց չկա: 

 

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի 

կազմակերպման վերաբերյալ 

 

 2020-2021 ուսումնական տարում դպրոսի բուֆետը չի գործել՝ հիմք ընդունելով 

Առողջապահության նախարարի 23-Ն հրամանը: 

 
Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ 

Առկա է, չի գործել  

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ 

համապատասխան պաստառներ, թե ոչ 

Այո  

Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը՝ ըստ հակահամաճարակային ծառայության 

Սննդի 

կետի 

տեսակը 

Միաժամանակ 

սնվելու հնա-

րավորություն 

ունեցող ան-

ձանց թիվը և 

տարածքը 

Սառը և 

տաք հոսող 

ջրի 

առկայու-

թյունը 

Լվացարանի և 

հիգիենայի 

պարագաների 

առկայությունը 

Տաք սննդի 

հնարավորու-

թյունը 

Վերա- 

նորոգ- 

վա՞ծ է, 

թե ոչ 

Բուֆետ 
75 մարդ     

95,6ք.մ 
այո այո 

առկա է, բայց 

տաք սնունդ չի 

պատրաստվել 

այո 

 

1. Դպրոցում կա սննդի կետ (բուֆետ), որն ապահովված է անհրաժեշտ սարքավորումներով և 

սառնարաններով: Այն դպրոցի առաջին հարկում է, բաղկացած է երեք մասից՝ բուն բուֆետից, 

խոհանոցից և ուսուցիչների հանգստի սենյակից: Դպրոցի բուֆետը մաքուր է, լուսավոր, հարմարավետ: 

Կահավորված է սեղան-նստարաններով: Աշխատակիցները կրում են համապատասխան 

արտահագուստ: Նախասրահում կա լվացարան: Դպրոցի բուֆետը լիովին համապատասխանում է 

սանիտարահիգիենիկ նորմերին, կա հոսող ջուր, «Գեյզեր»՝ տաք ջրի համար: Կա նաև տաք սնունդ 

պատրաստելու հնարավորություն, սակայն դպրոցում տաք սնունդ չի պատրաստվում:  

Բուֆետում միաժամանակ կարող է սպասարկվել 75 աշակերտ: 

2. Դպրոցի բոլոր աշակերտներին դասամիջոցին սնունդ ապահովելու նպատակով դպրոցի 

երրորդ հարկում գործում է շարժական բուֆետ: 

3. Դպրոցի բուֆետի պատերին փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ 

համապատասխան պաստառներ:   

Դպրոցի բուֆետի վիճակը պարբերաբար վերահսկվում է դպրոցի բուժաշխատողների և 

հակահամաճարակային ծառայության կողմից: 

4. Բուֆետը նորոգված է:  

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և 

բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ 

    

 Դիտարկման ամսաթիվ՝ 7.09.2020թ. 

 

 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ 
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Այո  

Դպրոցն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն 

Այո  

Բուժկետի 

գտնվելու 

վայրը և 

տարածքը 

Բուժաշխա- 

տողների 

թիվը և նրանց 

պաշտոնները 

Բուժկետում 

առկա գույքը 

Բուժկետը 

վերանորոգ 

վա՞ծ է, թե ոչ 

Սանիտա-

րական վի- 

ճակը 

Առաջին 

բուժօգնության 

միջոց 

ների և դեղերի 

առկայությունը 

I հարկ 

16,5ք.մ 
2 բուժքույր 

տե՛ս 

Աղյուսակ 16 

Ա 

այո գերազանց 
տե՛ս Աղյուսակ 

16 Ա 

 

1. Դպրոցի աշխատանքում հատուկ տեղ ունի աշակերտների առողջության պահպանությունը: 

Գործում է վերանորոգված բուժկետ, որտեղ աշխատում են երկու բուժքույրեր: Այստեղ կարող 

է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն:  

 

Աղյուսակ 16Ա  

1.  Գրասեղան 1 

2.  Աթոռներ 4 

3.  Թախտ 1  

4.  Գրապահարան 1  

5.  Դեղորայքային պահարան 1  

6.  Բժշկական սեղանիկ ապակյա կափարիչով 1 

7.  Լվացարանակոնք 1  

8.  Շիրմա 1 

9.  Դույլ՝ ոտքով բացվող կափարիչով 1  

10.  Բժշկական կշեռք 2  

11.  Հասակաչափ 2  

12.  Տոնոմետր (Ճնշումաչափ) 1  

13.  Ֆոնենդոսկոպ 2  

14.  Փոքր բիքս 1  

15.  Մեծ բիքս 1 

16.  Ռետինե լարան (ժգուտ) 2 

17.  Միանվագ ներարկիչ և ասեղ 

-2,0 

-5,0 

-10,0 

 

10  

10  

5  

18.  Նրբունելի (պինցետ) 1  

19.  Բժշկական ջերմաչափ 40  

20.  Մկրատ 2  

21.  Ռետինե ջեռոց (գրելկա) 1 

22.  Ռետինե սառցապարկ 1 

23.  Երիկամաձև տեփուր (լոտոկ) 3 

24.  Անշարժացման միջոցներ (շինաներ) Կրամերի, Դիտերիխսի, 

պլաստմասսայից, ծայրանդամների անշարժացման համար 

2 

25.  Շարժական պատգարակ 0  

26.  Կարպետ (1մ x 1,5 մ) 1  

27.  Բժշկական դիմակներ 30 

28.  Բժշկական ձեռնոցներ 100 

29.  Մանրէազերծ անձեռոցիկներ 10տ. 

30.  Հակահիստամինային, ջերմ իջեցնող, սպազմալիտիկ դեղանյութեր առկա 

31.  Կատվախոտի ոգեթուրմ 5 

32.  Կատվախոտի հանուկ 3 
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33.  Յոդ 1 

34.  Ջրածնի պերօքս 1 

35.  Բժշկական սպիրտ 2 

36.  «Սանտավիկ» վիրակապ 2 տ. 

37.  Վիրակապ ստերիլ, ոչ ստերիլ առկա 

38.  Անուշադրի սպիրտ 2 

39.  Բամբակ 4 տ. 

 

          Բուժկետում աշխատում է երկու բույժքույր: Յուրաքանչյուր օր նրանք երեխաներին,  

ուսուցիչներին և աշխատողներին ջերմաչափել են, ջերմության առկայության դեպքում ուղեկցել են 

մեկուսարան, զանգահարել են ԱՆ համապատասխան հեռահասահամարով, որից հետո կապ է 

հաստատվել ծնողի հետ, որը երեխային տուն է տարել: Դպրոցը հետամուտ է եղել երեխայի վիճակին և 

կովիդի դրական պատասխանի դեպքում երեխան մեկուսացվել է 14 օրով:  

Բուժքույրերը առավոտյան հետևել են ախտահանիչ նյութերի առկայությանը յուրաքանչյուր 

դասասենյակում, հետևել են երկրորդ հերթից առաջ դասասենյակների օդափոխությանը՝ առնվազն 20 

րոպե տևողությամբ: Սովորողներին և ուսուցիչներին դպրոցն ապահովել է բժշկական դիմակներով: 

Պահպանվել է Առողջապահության նախարարի 24-Ն հրամանի բոլոր պահանջները: 

Բուժկետը գործում է աշխատանքային ողջ օրվա ընթացքում: 

                         

2.5. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ   

 

Դպրոցն իրականացնում է սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր, սոցիալական առողջությանը 

միտված ուսումնադաստիարակչական ծրագրեր և միջոցառումներ: Դրանք նախատեսված են դպրոցի 

զարգացման ծրագրով, 2020-2021 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և 

դասղեկների պլաններով:  

 

1. Դպրոցում չեն գրանցվել ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի 

օգտագործման դեպքեր. այդուհանդերձ իրականացվում են ծրագրեր դրանց օգտագործումը 

կանխարգելելու ուղղությամբ: 

2. Դպրոցում չեն գրացվել մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր: 

3.  Դպրոցում գործում են սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական 

ճնշման դեպքերի կանխարգելման մեխանիզմներ: 

4. Դպրոցն իրականացնում է երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական 

պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, 

ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ 

միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ: 

5. Դպրոցում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ուղղությամբ հատուկ դասընթացներ չեն 

կազմակերպվել, թեև նախորդ տարիներին դպրոցում դասախոսություններով, զրույցներով հանդես են 

եկել համապատասխան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

6. Դպրոցը դասղեկի ժամերին զրույցների միջոցով (դասղեկական պլանների համաձայն) և 

ուսումնական առարկաների ընձեռած հնարավորությունների սահմաններում աշխատանք է տանում՝ 

ուղղված ընդդեմ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման: 

7. Ուսուցիչները կարևորում են աշակերտների հոգևոր և բարոյական որակների ձևավորումը` 

օգտագործելով իրենց դասավանդած առարկաների դաստիարակչական հնարավորությունները: 
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Աղյուսակ 17. Տվյալներ հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական 

առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ  

 

Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կանխարգելման 

ուղղությամբ ինչ ուսումնական և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ են իրականացվում 

Ծրագիրը կամ միջոցառումը, թեման Ամսաթիվը 

 

Դասարանը 

 

1.«Առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասավանդման 

կարևորում, COVID-19-ի տարածումը կանխարգելող 

զրույցներ  

ուստարվա 

ընթացքում 
1-9 

2. «Ծխելու վնասակար հետևանքները» (զրույց-

դասախոսություն) 

2020թ. 

հոկտեմբեր 
7-9 

3. Զրույցներ (դասղեկի ժամերի ընթացքում, առարկայի 

ընձեռած հնարավորությունների օգտագործում) 

 

ուստարվա 

ընթացքում 
7-9 

4. Տեսահոլովակների դիտում 
ուստարվա 

ընթացքում 
7-9 

Դպրոցի կողմից ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ծնողական պարտակա-

նությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև  բռնության, ֆիզի-

կական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջա-

վայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մե-

խանիզմներ 

Միջոցառում Ամսաթիվ 
Մասնակիցները, 

դրանց թիվը  

Առաջադրված 

մեխանիզմ 

3. Տնօրենի հանդիպումը 9-րդ 

դասարանների աշակերտների հետ 

2021թ. 

ապրիլ 
495 

բռնության, ֆիզիկա-

կան կամ հոգեբանա-

կան ճնշման բացա- 

ռում, երեխայի զար-

գացման համար ան-

վտանգ միջավայրի 

ձևավորում 

4. Ծնողական ժողովներ 
դեկտեմբեր 

/հեռավար/  

դպրոցի բոլոր 

դասարանների 

ծնողները 

դասղեկի և ծնողների 

համատեղ 

աշխատանք 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և COVID-19-ի կանխարգելման նպատակով` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և  COVID-19-ի 

փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը 

բարձրացնելու համար հատուկ դասընթացներիև միջոցառումների անցկացումը  

Դասընթացի անվանումը /միջոցառման 

թեման, օգտագործված 

ուսումնամեթոդական նյութերը  

Ամսաթիվ Դասարանը/ները/  
Մասնակիցների 

թիվը 

1.«Առողջ ապրելակերպ»  

2020-

2021թթ. 

հոկտեմբեր

-ապրիլ 

1-9 1491 

2. Դասղեկի ժամ (պաստառներ, 

համացանցային պաշարներ) 

տարվա 

ընթացքում 
8-9 346 

3.Տեսահոլովակների դիտում 
տարվա 

ընթացքում 
8-9 346 

Դասընթացի անվանումը, միջոցառման 

թեման, օգտագործված ուսումնամեթո-

դական նյութերը 

Ամսաթիվը Դասարանները 
Մասնակիցների 

թիվը 

1. Զրույց հայրենիքի պաշտպանության և 

հայրենիք ունենալու կարևորության 

մասին 

2020թ. 

դեկտեմբեր 
7-9 500-530 

2. Զրույց աշակերտների հետ. 

«Հանդուրժողականություն» 

2021թ. 

ապրիլ 
7-9 500-530 

3. «Հայոց եկեղեցու պատմություն» տարվա 5-9 870-920 
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առարկայի հնարավորությունների 

օգտագործում 

ընթացքում 

3. «Երեխաների անվտանգությունը 

համացանցում և սոցցանցերում»  

զրույցներ ինֆորմատիկայի դասերի 

ընթացքում 

2020-

2021թթ. 

տարվա 

ընթացքում 

5-9 871 

 

Ըստ հարցման արդյունքների՝ 7-9-րդ դասարանների աշակերտները գիտեն (48,9%) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ի կանխարգելման միջոցների մասին:  

«Առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասերին կազմակերպվել են զրույցներ, քննարկումներ, 

տեսահոլովակների դիտում: Նույնպիսի միջոցառումներ են իրականացվել ծխախոտի, թմրամիջոցների 

և հոգեմետ նյութերի օգտագործման վտանգավորության թեմայով: Գործին ակտիվորեն մասնակցել են 

նաև դասղեկները: Ծնողների 96,5%-ը փաստել է, որ տարվա ընթացքում բռնության որևէ դեպք չի եղել,  

ուսուցիչների կողմից բռնության դեպք է արձանագրել 1%-ը, բարձրդասարանցիների կողմից՝ 1,1%-ը:  

«Որքա՞ն հաճախ են դպրոցում գրանցվում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական ճնշման, մարմնական վնասվածքներ ստանալու և այլ դեպքեր» հարցին աշակերտների 

65,8%-ը պատասխանել է՝ երբեք:    

«Տարվա ընթացքում Ձեր և Ձեր դասընկերների նկատմամբ եղե՞լ են բռնության դեպքեր» հարցին 

աշակերտները պատասխանել են այսպես. չեն եղել՝ 79,5 %, տեղյակ չեմ՝ 15,6 %, դասընկերների կողմից՝ 

2,2%, բարձրդասարանցիների կողմից՝ 1,7%, ուսուցիչների կողմից՝ 1,4%:  Ուսուցիչների 96,6 %-ն ասել է, 

որ աշակերտների նկատմամբ բռնության կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր դպրոցում երբեք չեն 

եղել:  

«Դպրոցում հայտնվե՞լ եք վտանգավոր իրավիճակում» հարցին «երբեք» պատասխանն է ընտրել 

հարցվածների 95%-ը, «տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ»՝ 5 %-ը: Ծնողների մեծ մասը համոզված է, 

որ նման դեպքերից խուսափելու համար միջոցառումներ են ձեռնարկվել դասղեկի և տնօրենության 

կողմից, 47%-ը տեղյակ չէ: Աշակերտների միայն 15,2%-ն է ասել, որ միջոցառումներ չեն եղել: Մյուսները 

փաստում են, որ միջոցներ ձեռնարկվել են: Աշակերտների 93,1%-ը և նրանց ծնողները (97%) գիտեն, թե 

ում պիտի դիմեն, եթե իրենց ինչ-որ բան անհանգստացնում է: Վերջապես այն հարցին, թե երեխան 

ինչպես է զգում իրեն դպրոցում, աշակերտների 41,8%-ը, ծնողների 43,9%-ը պատասխանել է՝ շատ 

պաշտպանված, համապատասխանաբար  53 և 53,3%-ը՝ բավական պաշտպանված: Հատկանշական է, 

որ «քիչ պաշտպանված» պատասխանը նշել է աշակերտների ընդամենը 4,7%-ը, ծնողների՝ 2,4%-ը: 

«Անպաշտպան» պատասխանը ոչ մեկը չի ընտրել: 

 

2020-2021 ուստարում տնօրենությունը պարբերաբար հանդիպել է ինչպես ծնողական համայնքի 

ներկայացուցիչների, այնպես էլ բարձր դասարանների աշակերտների հետ: Կազմակերպվել են 

զրույցներ, քննարկումներ՝ աշակերտներին հետաքրքրող թեմաներով, հանդիպումները կազմակերպվել 

են փոքր խմբերով, անհնարինության դեպքում՝ իրականացվել են հեռավար:  

   

ՄԱՍ  3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 

3.1. ԴՊՐՈՑԻ   ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

1. Սովորողների միջին տարեկան գնահատականները ըստ կրթական աստիճանների: 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ 2020-2021 ուստարում  
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Հիմնական 

առարկաներ 

Սովորողների թիվը 

Տարեկան միջին 

գնահատականները՝ 

ըստ հիմնական 

առարկաների 

4-րդ դասարանում 

գիտելիքների ստուգման և 9-

րդ դասարանում  

ավարտական քննությունների 

միջին միավորները 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

Մայրենի 184   9,5   9.2   

Հայոց լեզու  160   7.5   17.7  

Մաթեմատիկա 184   8.4   8.5 
 

 

Գրականություն  160   7.7   16,6  

Ռուսաց լեզու     7.4  51-19,3 22-17.8  

Ռուս 

գրականություն 
 29   7.8   16.4  

Անգլերեն 184 138  8,24 8   18.3  

Աշխարհագրություն     7,8   63-15  

Հայաստ. աշխարհ.     7,8     

Հայոց պատմություն     8   17,1  

Համաշխ. պատմ.  161   7.9     

Հայոց եկեղ. պատմ.  161   8.5     

Հասարակագիտ.          

Հանրահաշիվ  161   7.2   15  

Երկրաչափություն     6.9     

Ինֆորմատիկա     9     

Ֆիզիկա     7   69-17  

Քիմիա     6.8   14-17.7  

Կենսաբանություն     6.6   40-17  

Երաժշտություն    9      

Կերպարվեստ    9      

Ես և շրջ. աշխարհը    9      

Տեխնոլոգիա    9      

Ֆիզկուլտուրա    9 9   9  

Շախմատ    9      

Ընդամենը    8.9 7.7  9,9 16  

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ 2019-2020 ուստարում  

 

 

Հիմնական 

առարկաներ 

Սովորողների թիվը 

Տարեկան միջին 

գնահատականները՝ 

ըստ հիմնական 

առարկաների 

4-րդ դասարանում 

գիտելիքների ստուգման և 9-

րդ դասարանում  

ավարտական 

քննությունների միջին 

միավորները 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

4-րդ 

դաս. 

9-րդ 

դաս. 

12-րդ 

դաս. 

Մայրենի 181   8,6      

Հայոց լեզու  141   7,1     

Մաթեմատիկա 181   8,3      

Գրականություն  141   7,4     

Ռուսաց լեզու 130/51 
118/2

4ռ. 
 8,3/8,4 7,5/8     

Ռուս գրականություն  44   8     
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Օտար լեզու 181 141  8,1 7,7     

Աշխարհագրություն  141   8,1     

Հայաստ. աշխարհ.  141   8,4     

Հայոց պատմություն  141   7,5     

Համաշխ. պատմ.  141   7,6     

Հայոց եկեղ. պատմ.  141   8,5     

Հասարակագիտ.  141   8,4     

Հանրահաշիվ  141   7,1     

Երկրաչափություն  141   6,8     

Ինֆորմատիկա  141   9     

Ֆիզիկա  141   6,8     

Քիմիա  141   6,4     

Կենսաբանություն  141   6,7     

Երաժշտություն 181   9,1      

Կերպարվեստ 181   9      

Ես և շրջ. աշխարհը 181   8,8      

Տեխնոլոգիա 181   9      

Ֆիզկուլտուրա 181 141  9 9     

Շախմատ 181   9      

Ընդամենը 181 141  8,7 7,6     

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ դասարանում ավարտական 

քննությունների արդյունքների դինամիկայի վերաբերյալ 

 

2019-2020 ուսումնական տարում COVID-19- ի պատճառով  9-րդ դասարանում 

ավարտական քննոււթյուններ և 4-րդ դասարանում գիտելիքի ստուգում  չեն իրականացվել, 

ուստի արդյունքների համեմատական վերլուծություն իրականացնել հնարավոր չէ: 

 

Քննական 

առարկաներ 

Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը՝ ըստ 

կրթական աստիճանների 

Քննությունների միջին 

միավորների աճի տոկոսը 

Քննությունների միջին 

միավորների նվազման տոկոսը 

4-րդ դաս. 9-րդ դաս.  4-րդ աս. 9-րդ դաս.  

Մայրենի       

Հայոց լեզու       

Գրականություն       

Մաթեմատիկա        

Հայոց պատմություն       

Ֆիզիկա       

Քիմիա       

Կենսաբանություն       

Աշխարհագրություն       

Ռուսաց լեզու       

Անգլերեն       

Ընդամենը       

 

 

 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների 

համար՝ ըստ կրթական աստիճանների 
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Ցուցանիշ 

2018-2019 

 ուստարի 

2019-2020 

 ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

2-4-րդ 

դաս. 

5-9-րդ 

դաս. 

12-

րդ 

դ. 

2-4-

րդ 

դաս. 

5-9-րդ 

դաս. 

12-

րդ 

դ. 

2-4-րդ 

դաս. 

5-9-րդ 

դաս. 

Գերազանց առաջադիմությամբ 

սովորողների թիվը և տոկոսը 

299 

39,9% 

573* 

170 

19% 

889 

 

315 

57,7% 

700-

153 

(I) 

135 

15,7% 

859 
 

 

258 

91% 

497 

 

162 

31% 

869 

 

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների 

թիվը և տոկոսը  

45 

7,9% 

431 

48,5% 
 

36 

6,6% 

474 

55,0% 
 0 0 

Ավարտման գործակից  100% 100%  100% 100%  100% 100% 

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը 0 0  0 0  0 0 

Կրկնուսույցների մոտ պարապող 

սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ 

կրթական աստիճանների 

0 

Հիմնական դպրոցն ավարտած 

սովորողներից նախնական 

(արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական հաստատու-թյուններ 

ընդունվածների թիվը և տոկոսը 

- 5  9   
- 

0 

Հիմնական դպրոցն ավարտած 

սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք 

ուսումը շարունակում են ավագ 

դպրոցներում կամ ավագ 

դասարաններում 

 
168 

97% 
 

133 

9,7% 
  - 

162 

100% 

Սովորողների բացակայությունների 

թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական 

աստիճանների  

21965 46795  
10052 

 
   1768 

Դասարանից դասարան վաղա-ժամկետ 

փոխադրված սովո-րողների թիվը և 

տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների 

0 0  0 0 0 
 

0 

 

0 

Տվյալ հաստատությունից այլ 

հաստատություն տեղափոխված 

սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը 

ըստ կրթական աստիճանների 

22 27  

26 

3,7% 

 

 

21 

2,4% 

 

 

 

1,6% 

10 

 

2% 

18 

 

-հանրապետության այլ 

հաստատություններ տեղափոխվածների 

թիվը  

9 16  12 11  2 0 

-արտերկրների  ուսումնական 

հաստատություններ տեղափոխվածների 

թիվը 

12 

 
11  14 10  

2,2% 

14 

3% 

27 

Հաստատությունից հեռացած և ուսումն 

ընդհատած/անավարտ թողած 

սովորողների ընդհանուր թիվը և 

տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների 

1 

մահ. 
     0 0 

  

* -Տարրական դասարանների աշակերտների թիվը տրված է առանց առաջին դասարանցիների: 

 

4-րդ և 9-րդ դասարանների բոլոր աշակերտներն ավարտել են. ավարտման գործակիցը 100% է: 

Կրկնուսույցների մոտ պարապող աշակերտները հաշվառված չեն: Շատ ծնողներ գերադասում են 

իրենց երեխաներին տարբեր մասնավոր ընկերություններում դասապատրաստման ուղարկել:  

1-4-րդ դասարանների գնահատվածների ընդհանուր թվից (509) հանված է առաջին 

դասարանցիների թիվը (123): Նախորդ տարիների հետ համեմատած՝ կա գերազանցիկների թվի 

տոկոսային հարաբերության նկատելի աճ:  
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Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է տարրական դասարաններում ցածր 

առաջադիմություն ունեցող աշակերտների թիվը:  

Դպրոցը լուրջ աշխատանք է տանում ուսման որակը և աշակերտների ուսուցվածության 

աստիճանը բարձրացնելու համար:  

2020-2021 ուսումնական տարվա դասացուցակը կազմվել է ըստ ԿԳՄՍ հաստատած ուղեցույցի: 

Սովորողները դպրոց են հաճախել շաբաթական 3 անգամով, ազատ օրերին սովորողները ստացել են 

լրացուցիչ հանձնարարություններ: Ծրագիրը կատարվել է ամբողջությամբ: Տարեսկզբին դասացուցակը 

կազմվել է սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան` նպատակ ունենալով 

առավելագույնս արդյունավետ ուսումնական օր կազմակերպել և վերահսկել աշակերտների 

ծանրաբեռնվածությունը:  

Առաջին կիսամյակում ուսումնական գործընթացի կառավարումն ու վերահսկողությունն 

իրականացվել է՝ համաձայն կազմված պլանի, որի հիմնական ուղղությունը կրթական չափորոշիչների 

կատարման, առարկաների դասավանդման վիճակի, աշակերտների գիտելիքների, հմտությունների, 

կարողությունների որակի մոնիտորինգն է, դպրոցական փաստաթղթերի վարումը, ուսումնական 

ծրագրերի կատարումը: Կազմվել են թեմատիկ պլաններ՝ պետական չափորոշիչներին ու ծրագրերին 

համապատասխան: Մեթոդմիավորումները վերահսկել են այդ պլանների կատարումը, դասավանդման 

որակը, տնային հանձնարարությունների ծավալը, թեմատիկ գրավորների տրման ժամկետներն ու 

բովանդակությունը: Կենտրոնացված կերպով կազմակերպվել են առաջին կիսամյակի կիսամյակային 

ամփոփիչ գրավորները՝ բոլոր առարկաներից:  

Յուրաքանչյուր դասարանի աշակերտների՝ բոլոր առարկաների արդյունքների վերաբերյալ 

կազմվել են տեղեկագրեր: 

Փետրվարի 19-ից մինչև մարտի 6-ը 1-9-րդ դասարանի բոլոր սովորողների համար դպրոցը անցել 

է հեռավար ուսուցման, քանի որ դպրոցի մանկավարժական համակազմի 15 %-ը հիվանդ է եղել 

COVID-19-ով: 

Դպրոցում երկտարեցիներ չկան: 

Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված աշակերտ չկա:  

Դպրոցից հեռացած և ուսումն ընդհատած/անավարտ թողած սովորողներ չկան: 

Բոլոր առարկաների պետական ծրագրերը կատարված են: Մատյաններում և emis.am կայքում 

առկա են համապատասխան գրանցումներ:  

Ըստ սահմանված կարգի՝ բոլոր մատյանները և թեմատիկ, կիսամյակային ամփոփիչ  գրավորներ 

աշխատանքները հանձնվել են պահպանման: 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, 

մշակութային մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ 

 

 

 

Համավարակի պատճառով առարկայական օլիմպիադաներին մեր սովորողները չեն 

մասնակցել: 

 

 

Ցուցանիշ 
2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը  

32 

2 % 

53 

3,3% 
1 

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին 

մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 

3 

9,3%, 0,2%  

6 

2,7%, 0,4% 
1 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը  

6 

18,8%, 0,4% 

6 

2,7%, 0,4% 
1 
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Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին 

մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 

4 

12,5%, 0,2% 

1 

0,5%, 0,06%,  
1 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը 
- - - 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած 

սովորողների թիվը և տոկոսը 
- - - 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, 

երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային 

մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը 

191 

11,7% 

84 

5,3% 

3 

0.2% 

Միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, 

մշակութային մրցույթներին մրցանակների ստացած 

սովորողների թիվը և տոկոսը 

66 

34,5%, 4% 

20 

23,8,5%, 1,3% 

1 

0.06% 

 

    
 

Դավիթ Աբրահամյանը 2020-2021 ուստարում անձնական նախաձեռնությամբ մասնակցե է 

ֆիզիկայի առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին և արժանացել 3-րդ կարգի 

մրցանակի: 

 

Դպրոցն ակտիվորեն մասնակցել է  «Կենգուրու», «Մեղու» առցանց մրցույթներին:  

«Մեղու» մրցույթին մասնակցել է 30 սովորող (3-րդ դասարան՝ 18 սովորող, 4-րդ դասարան՝ 9 

սովորող, 5-րդ դասարան՝ 1 սովորող, 9-րդ դասարան՝ 2 սովորող): Դպրոցում 1-ին տեղն է գրավել Մարի 

Ղասաբյանը (3-րդ դասարան), Էմիլի Շախկյանը՝ քաղաքային փուլում՝ 3-րդ տեղը: 

«Կենգուրու» մրցույթին մասնակցել է 16 սովորող (3-րդ դասարան՝ 2 սովորող, 4-րդ դասարան՝ 2 

սովորող, 5-րդ դասարան՝ 7 սովորող, 6-րդ դասարան՝ 2 սովորող, 7-րդ դասարան՝ 2 սովորող, 8-րդ 

դասարան՝ 1 սովորող): Վարդանյան Մհերը վաստակել է 88.57 միավոր (92%), զբաղեցրել 3-րդ տեղը; 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների 

մասնակիցել են՝  

1.Դավիթ Արամի Ալավերդյան - 85 դասարան 

Հայաստանի Գրեփլինգի Ֆեդերացիայի պատանիների հավաքականի անդամ։ 

Հայաստանի Գրեփլինգի եռակի չեմպիոն։ 
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                  Բադալյան Լառա- 54 դասարան 

21-րդ միջազգային ամենամյա մանկական նկարչական մրցույթի հաղթող;  

 

 Նելլի Գրիգորյան- 54 դասարան 

 

Հաճախում է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի շախմատի դպրոց: 
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7 տարեկանում լրացրել է 4-րդ կարգ, այժմ ունի  2-րդ կարգ: 

2018թ-ին Երևանի աղջիկների առաջնությունում մինչև 8 տարեկանների մրցաշարում  զբաղեցրել է 2-րդ 

տեղը: 

2020թ-ին Երևանի աղջիկների առաջնությունում մինչև 10 տարեկանների մրցաշարում  գրավել  է 3-րդ տեղը: 

2020թ. մեր դպրոցի շախմատի թիմի կազմում մասնակցել  է Երևանի դպրոցականների շախմատի 14-րդ 

օլիմպիադային, որում  թիմը գրավել է 1-ին տեղը։ 

Հաճախում է Երևանի Կենտրոնի համալիր մարզադպրոց՝ գեղարվեստական մարմնամարզության խմբակ՝ 

2017թ-ից:  

2019-2020թթ-ին մասնակցել է գեղարվեստական մարմնամարզության  միջազգային մրցումների՝ 

Իտալիայում, Վրաստանում և Իսպանիայում:  

Իտալիայի  “Rome Cup” միջազգային մրցույթում զբաղեցրել է 1-ին տեղը: 

Վրաստանի “New Look” միջազգային մրցույթում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը: 

2019թ-ին Երևան քաղաքի առաջնությունում զբաղեցրել է 1-ին տեղը: 

2020թ.-ին մասնակցել է Իսպանիայում  կայացած  “World Art Games” միջազգային մրցույթին՝ զբաղեցնելով 2-

րդ տեղը: 

Հաճախում է “Renaissance” պարային համույթ: 

2019թ-ին  Վրաստանի միջազգային պարային  օլիմպիադայում զբաղեցրել է 1-ին տեղ:  

2019թ-ին  Հայաստանում կայացած միջազգային պարային օլիմպիադայում զբաղեցրել է 1-ին տեղ:  

2020թ.-ին մասնակցել է Իսպանիայում կայացած  “World Art Games” միջազգային մրցույթին և զբաղեցրել 3-

րդ տեղը: 

2020թ.-ին մասնակցել է Իսպանիայում կայացած  “Talents of Europe” միջազգային մրցույթին՝ զբաղեցնելով 2-

րդ տեղը: 

2020թ.-ին մասնակցել է Մոսկվայում կայացած «СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ» միջազգային մրցույթին՝ 

զբաղեցնելով 1-ին տեղը: 

 

Շնորհալի երեխաների բացահայտումը և նրանց ստեղծագործական ունակությունների 

զարգացումը դպրոցի դաստիարակչական աշխատանքի հիմնական ուղղություններից են: Դասղեկները 

հաճախ միջոցառումներ են կազմակերպում՝ իրենց աշակերտների ստեղծագործական 

ունակությունները բացահայտելու նպատակով:  

Շնորհալի աշակերտների և նրանց հաջողությունների մասին հատուկ բաժին կա դպրոցի 

կայքում՝ http://chekhov.am/html/2018-2019/shnorhaliner/1.html: 

  

 

3.2. ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ԵՎ  ՆՐԱՆՑ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ  ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 

Դպրոցն ունի ուսուցչական որակյալ համակազմ, և ուսուցիչները տիրապետում են դասավանդման 

ժամանակակից մեթոդներին: 

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական կազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ 

 

Ցուցանիշ 
2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն ունեցող 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

106 

100% 

105 

100% 

113 

100% 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը  

106+վարչ 

100% 

105+վարչ 

100% 

113 

100% 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 
10 

9% 

8 

7.6% 

7 

6.2% 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 
2 

2% 

2 

2% 

2 

2% 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ 

կազմակերպություններում վերջին 3 տարում 

99 

93% 

51 

48,5% 

 

20 

http://chekhov.am/html/2018-2019/shnorhaliner/1.html
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վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը  17,7% 

 

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) 

վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ 

վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

1 

1% 

1 

1% 

 

0 

Ուսուցիչների միջին տարիքը 45,8 46,5 46 

Միջազգային ու հանրապետական 

պարբերականներում/ամսագրերում հոդվածներ, 

մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև 

դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, 

գիտամանկավարժական, հեղինակային ու այլ  

աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը  

2 

2% 

2 

2% 

2 

2% 

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, 

ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք  կիրառող 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

96 

90% 

105 

100% 

 

95 

84% 

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ համացանց 

կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

101 

96% 

105 

100% 

 

95 

84% 

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային 

աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը  

98 

94% 

105 

100% 

 

95 

84% 

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը 806 462 1042 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ և Մայր Աթոռի կողմից 

համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

- - 
 

- 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ և Մայր Աթոռի կողմից 

համատեղ անցկացվող մրցույթներին մրցանակներ ստացած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

- - 
 

- 

Ուստարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ 

դասալումների թիվը 
523 296 120 

Ուստարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս 

անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը 

250-ից 

ավելի 

100-ից 

ավելի 

150-ից 

ավել 

 

Ուսուցիչները 95-ն են, վարչական աշխատողները՝ 9-ը: Նրանցից 2-ը չի դասավանդում: 

Դպրոցում բոլոր ուսուցիչները ստեղծագործ և իրենց մասնագիտությանը կատարելապես տիրապետող, 

իրենց մասնագիտությունը սիրող մասնագետներ են:  

Դպրոցի ուսուցիչները պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց աշխատանքին և 

բացակայում են բացառապես շատ հարգելի պատճառներով: 

Դպրոցում կա ռեսուրս-կենտրոն, որը համակարգում է մեթոդմիավորումների աշխատանքը: 

Ուսումնական ողջ տարվա ընթացքում պարբերաբար խորհրդակցություններ են հրավիրվել 

մեթոդմիավորումների անդամների մասնակցությամբ: Նիստերի ժամանակ քննվել են աշխատանքային 

բազմաթիվ հարցեր` դասին ներկայացվող արդի պահանջներ, փոխգործուն մեթոդների օգտագործման 

անհրաժեշտություն, ուսուցչի էթիկային, աշակերտների ուսուցվածության և նրան ուսուցման 

վերաբերող խնդիրներ, տարբեր գրավորների կազմակերպում և անցկացում, հարցաշարերի մշակում և 

օգտագործում, գիտելիքի ստուգումների և կիսամյակային ամփոփիչ գրավորների, ավարտական-

քննական գրավորների կազմակերպում ու անցկացում և այլն: Մեթոդմիավորումները մարտ ամսից 

շարունակել են աշխատել առցանց, հրավիրվել են նիստեր՝ կանոնակարգելով աշխատանքը: 

Դպրոցում կարևորվում է մանկավարժների ինքնակրթությունն ու ինքնակատարելագործումը, 

մասնագիտական մակարդակի բարձրացումը:  

Յուրաքանչյուր երկուշաբթի և երեքշաբթի դասղեկների և դասվարների աշխատանքային 

հանդիպումներն են տնօրենի և փոխտնօրենների հետ: Քննարկվում են հրատապ խնդիրներ, 

կազմակերպվում է հետագա աշխատանքը:  

Ըստ հարցման արդյունքների՝ ուսուցիչները իրենց գործընկերների մասնագիտական 

պատրաստվածությունը գնահատում են  գերազանց (67,2%) և լավ (32,8%), աշակերտների 89,9  և 
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ծնողների 93,6+%-ը ուսուցիչներին շատ բարձր գնահատական է տալիս. «Ուսուցիչները շատ լավ գիտեն 

իրենց դասավանդած առարկան», ընդ որում՝ աշակերտների 46,3 և ծնողների 55,2  %-ը փաստում են, որ 

ուսուցիչները բազմակողմանիորեն զարգացած մարդիկ են:  

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, փոխգործուն մեթոդներին տիրապետում է 

դպրոցում աշխատող ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը: Բոլոր ուսուցիչները տիրապետում են 

փոխգործուն մեթոդներին՝ ըստ հարցման արդյունքների և ուսումնական գործընթացում 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, հաճախ 

տնային աշխատանքներ հանձնարարում համակարգիչների կիրառմամբ:  

«Համագործակցո՞ւմ եք մյուս ուսուցիչների հետ» հարցին դրական պատասխանը 100% է: 

«Ինչպիսի՞ն է սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը դպրոցում» հարցին նույնպես համարյա բոլոր 

ուսուցիչները պատասխանել են «գերազանց» կամ «լավ»: 

«Որքանո՞վ է արդյունավետ ուսուցումը Ձեր դպրոցում» հարցին «չափազանց արդյունավետ» և 

շատ արդյունավետ» պատասխաններն է ընտրել աշակերտների 95 %-ը, անարդյունավետ՝ 0,5%-ը:  

 Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբին մշակվում և հաստատվում է բաց դասերի և միջոցառումների 

ժամակացույցը:  

Դպրոցի ուսուցիչները սիրում են իրենց աշխատանքը և առավելագույնս հետաքրքիր դարձնում 

ուսումառությունը դպրոցում: Դպրոցում շատ են իրականացվում արտագնա դասեր: Արտագնա դասը 

բացառիկ ձևաչափ է, որն ապահովում է արդյունավետ ուսուցում ոչ լսարանային միջավայրում: 

Մաթեմատիկայի դասը կարող է լինել, օրինակ, Սիրահարների այգում: Մտածողությունը զարգացնելու 

համար երեխաները բացահայտում են աշխարհը գործնական դասի միջոցով: 

Արտագնա դասերի ընթացքում սովորողները հնարավորություն են ստանում տարբեր 

իրավիճակներում հմտորեն կողմնորոշվելու, հետաքրքրությունների շրջանակը ընդլայնելու, 

ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու, անհատական ու խմբային աշխատանքներում լավագույնս 

ինքնադրսևորվելու,  մեծ լսարանի առջև հանդես գալու փորձ ձեռք բերելու համար:  

Երևանը երեխաների աչքերով 

 
 

 

 

 

Այցելություն Ավետիք Իսահակյան տուն-թանգարան 
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Տիեզերքի թանգարանում 

 

 
 

Անգլերենի բաց դաս 

 
Բոլոր արտագնա դասերին կարելի է ծանոթանալ http://chekhov.am/html/2018-

2019/artagna_daser.html  էջում:   

http://chekhov.am/html/2018-2019/artagna_daser.html
http://chekhov.am/html/2018-2019/artagna_daser.html
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2020-2021 ուստարում դպրոցի մեթոդմիավորումները մշակել են հարցաշարեր կիսամյակային 

ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների համար: Դպրոցում կա տարբեր առարկաների թեմատիկ և 

կիսամյակային ամփոփիչ գրավորների հարցաշարերի հարուստ շտեմարան: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները ընդլայնում են ուսուցչի աշխատանքի 

հնարավորությունները: Դպրոցի ընթերցասրահը, Չեխովի դասասենյակը, Կոնֆուցիուսի դասարանը, 

ինֆորմատիկայի կաբինետն անընդհատ զբաղված են. ՏՀՏ դասեր են բոլոր առարկաներից: Դպրոցի 

ուսուցիչները վարժ աշխատում են համակարգիչներով, տարբեր ծրագրերով. անցումն առցանց 

ուսուցման կատարվեց միանգամից, շատ սահուն:   

 

Քայլ առ  քայլ դեպի չինական մշակույթ 

 

 
 

Ռուսերենի բաց դաս 

 

 
 

Դպրոցում համակարգիչներն ու դրանցից օգտվելու աշխատանքի կազմակերպումը և 

պայմաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները, ինչպես նաև համակարգչային 

աշխատասենյակներին ներկայացվող պահանջների իրականացումը կատարվում է համաձայն ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2010 թ. սեպտեմբերի 24-ի «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային 



37 
 

հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 

սանիտարական կանոնները և նորմերը» N 19-Ն հրամանի: 

Դպրոցն ունի պաշտոնական կայք՝ www.chekhov.am, որի բաժիններն են՝ «Դպրոցի 

պատմությունը», «Մեր դպրոցն այսօր», «Տնօրեն, փոխտնօրեններ», «Մեթոդմիավորումներ», 

«Հաջողություններ դպրոցում և դպրոցից դուրս», ինչպես նաև պահոց: Դպրոցի որդեգրած 

սկզբունքներին, գործունեությանը, ամենօրյա անցուդարձին կարելի է ծանոթանալ կայքում:   

Ուսուցիչների մեծ մասն իր աշխատանքում օգտագործում է համակարգչային տեխնոլոգիաներ, 

ստեղծում շնորհանդեսներ, ուսումնական այլ նյութեր: Դպրոցական փաստաթղթերի մեծ մասն 

էլեկտրոնային է: Դպրոցի նյութական բազան նպաստում է ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացում ժամանակակից կրթական, այդ թվում` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմանը: 

Ուսուցիչներն օգտագործում են համացանցի էլեկտրոնային պաշարները, իրենց առարկաներին 

վերաբերող մուլտիմեդիա ձեռնարկները, շատերը գրանցված են կրթական տարբեր կայքերում, 

քաջատեղյակ են կրթության բնագավառի նորույթներին: 

Ուսուցիչների տրամադրության տակ է ռեսուրս-կենտրոնը` 10 ժամանակակից հզոր 

համակարգիչներով, համացանց մշտական ելքով: Ուսուցիչներից շատերը մանկավարժական տարբեր 

պորտալների անդամներ են, մասնակցում են միջազգային վեբինարների, ունեն համապատասխան 

հավաստագրեր: 

Բոլոր ուսուցիչները փաստել են, որ ապահովված են դիդակտիկ նյութերով և 

ուսումնադիտողական պարագաներով (95%): Նրանք այդ նյութերն օգտագործում են ամեն շաբաթ կամ 

ավելի հաճախ (68%), ամեն ամիս (35%): Աշխատանք է տարվում դրանց բարելավման ուղղությամբ: 

Ուսուցիչները գերադասում են էլեկտրոնային նյութերը: Ըստ հարցման արդյունքների՝ ուսուցիչների 

մեծ մասը ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ օգտվում է համացանցի էլեկտրոնային ռեսուրներից: Նոր 

ռեսուրսներ ստեղծվում են նաև աշակերտների ուժերով: 

 Դպրոցի ուսուցիչները շահագրգռված են կրթության ոլորտի բարեփոխումներով, դպրոցական 

դասագրքերի բովանդակության կատարելագործմամբ: Մենք հետևում ենք մանկավարժական 

մամուլին, մեր ոլորտում կատարվող փոփոխություններին, աշխատանքում որդեգրում նոր 

մոտեցումներ: Դպրոցը բաց է մանկավարժական հետազոտությունների, նորույթների ներդրման 

համար:  

 

 

3.3. ԴՊՐՈՑԻ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 

Հաստատությունում ստեղծված է կրթական որակյալ միջավայր: 

 

1. Դպրոցն ունի գործող և բավարար ֆիզիկական պայմաններով գրադարան, որը հագեցած է 

անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ գրականությամբ, գույքով և սարքավորումներով, և որից կանոնավոր 

կերպով օգտվում են սովորողները, ուսուցիչները և վարչական կազմը: 

2. Դպրոցն ունի ուսումնական լաբորատորիաներ ու կաբինետներ, սպորտդահլիճ, 

միջոցառումների դահլիճներ և այլ հատուկ ուսումնական դասասենյակներ/սենյակներ, որոնք հագեցած 

են անհրաժեշտ գույքով, ուսումնական պարագաներով և ուսումնանյութական և ուսումնադիդակտիկ 

նյութերով: 

 

http://www.chekhov.am/
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Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին 
 

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 17.09.2020թ. 
 

Ցուցանիշ Տվյալներ 

Գրադարանի տարածքը քմ-ով 137 քառ.մ 

Ընթերցասրահի առկայությունը և տարածքը քմ-ով  70 քառ.մ 

Գրադարանում/ընթերցասրահում միաժամանակ նստելու հնարավորություն 

ունեցող անձնաց թիվը 
60 

Գրադարանի գրապահոցի տարածքը քմ-ով 60 քառ.մ 

Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1 

Գրադարանում համացանցին միացված համակարգիչների թիվը 1 

Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառել ՀՀ ԿԳ նախարարության 

կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերը/ ընդհանուր թիվը, այդ 

թվում՝ 

10275 

-գեղարվեստական գրքերի թիվը  8650 

-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, 

ատլասներ և այլն/ 
132 

-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 223 

-ամսագրերի թիվը 99 

-այլ  

Գրադարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ  վերջին անգամ համալրվելու 

ամսաթիվը 
մայիս  2021թ. 

Ամենից հաճախ գրադարանից վերցվող գրքերը ծրագրային 

Գրադարանից ամսական օգտվողների միջին թիվը 132 

Գրադարանում բաժանորդագրված ուսուցիչների և դպրոցի մյուս 

աշխատակիցների թիվը 
106 

Գրադարանում բաժանորդագրված սովորողների թիվը 705 

Պատասխանել այո կամ ոչ 

Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը այո 

Անցկացվու՞մ են արդյոք գրադարանում դասեր և պարապմունքներ այո 

Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն ոչ 

Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանավարն անցե՞լ է վերապատրաստում 

գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ  
ոչ 
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Գրադարանը հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպու-թյունների 

գրադարանների բաժանո՞րդ է և օգտվո՞ւմ է նրանց պաշարներից 
ոչ 

Գրադարանն ունի՞ էլեկտրոնային պաշարներ, որքա՞ն  

այո, էլեկտրոն. 

դասագրքեր, 

գեղարվեստական 

գրականություն, 

մեթոդական 

ձեռնարկներ և 

նյութեր 

Սովորողները իրենց տնային հանձնարարությունները կատարելիս օգտվո՞ւմ 

են գրադարանային պաշարներից 
այո 

Գրադանավարը սովորողներին օգնու՞մ է հայթայթելու անհրաժեշտ նյութեր 

դասարանական և տնային հանձնարարությունների կատարման համար և 

ընթերցանության գրքերի ընտրության հարցում 

այո 

Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի 

գրադարակներին/պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ 

գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ 

այո 

Գրադարանն ունի՞ այն գրքերը, որոնք ամենից հաճախ են ցանկանում վերցնել 

սովորողները  
ոչ բոլորը 

Գրադարանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր այո 

Գրադարանավարը կարողանո՞ւմ է  օգտվել գրադարանավարության հատուկ 

համակարգչային ծրագրից 
այո 

 

Գրադարանն ունի  60 աշակերտի համար նախատեսված ընթերցասրահ և գեղարվեստական 

գրականության ու դասագրքերի գրապահոց: Ընթերցասրահը գեղեցիկ կահավորված և ձևավորված 

դահլիճ է, որտեղ ստեղծված են հարմարավետ աշխատանքի բոլոր պայմանները: Կա համակարգիչ, 

պրոյեկտոր, ինտերակտիվ գրատախտակ: Ուսուցիչներն այստեղ էլեկտրոնային դասեր են անցկացնում 

և կինոդիտումներ կազմակերպում: 

Դպրոցի բոլոր աշակերտները 2020-2021 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ապահովված են 

եղել դասագրքերով:  Դասագրքերի վարձավճարների գնացուցակն արդեն սեպտեմբերի 1-ին փակցված 

է եղել դպրոցի նախասրահում և գրադարանում: Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կազմակերպվել է 

վարձավճարների հանձնումը: Նախօրոք ճշտվել է անապահով ընտանիքների երեխաների 

անվանացանկը. 83 աշակերտ անվճար դասագրքեր է ստացել (477190 դրամ): Դասագրքերի համար 

մուծվել է 4 011 280 դրամ:  

Դասագրքերի բաշխումից հետո ակտավորվել են շրջանառությունից դուրս եկած դասագրքերը: 

Տարվա ընթացքում ակտիվ աշակերտների հետ նորոգվել են մաշված գրքերը: Շրջայցներ են 

ձեռնարկվել՝ ստուգելու դասագրքերի վիճակը: 

Դասղեկները սերտորեն համագործակցում են գրադարանավարի հետ: Դասղեկի ժամերին նրանք 

խոսում են մարդու կյանքում գրքի կարևորության, նրա խնամքի, պահպանության մասին: Տարեվերջին 

դասղեկները հատուկ կազմված ժամանակացույցով, գրքերի հանձնման գործընթացի վերաբերյալ 

վերադասի ցուցոմներին համապատասխան դասագրքերը հավաքել են և դրանց վիճակը ստուգելուց 

հետո հանձնել գրադարան:  

Գրադարանը մասնակցել է դպրոցում կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին և բաց դասերին: 

Շահառու խմբերը գրադարանի աշխատանքի մասին հարցերին են պատասխանել: Ուսուցիչները 

համաձայն են, որ դպրոցը բավական հարուստ գրադարան ունի, և կա ծրագրային գրականություն: 

Բայց եղածը բավարար չէ մեծ դպրոցի պահանջները հոգալու համար: Նրանց 70%-ը գրադարանի 

աշխատանքը գնահատել է գերազանց, 30,%-ը՝ լավ: Գրադարանավարը պատրաստակամությամբ 

նրանց է տրամադրում անհրաժեշտ գրքերն ու նյութերը, աջակցում բաց դասերի կազմակերպմանը, 

հստակորեն իրականացնում դասագրքերի բաժանումը տարեսկզբին ու հավաքը տարեվերջին: 

Ծնողների  30,5%-ը պատասխանել է, որ երեխաները գրադարանից մշտապես կամ հիմնականում 

օգտվում են, 40%-ն ասել է, որ քիչ են օգտվում, 32,4%-ը չի օգտվում: Աշակերտների 92,9%-ը «չափազանց 

գոհ է», «շատ գոհ է», «ավելի շուտ գոհ է» գրադարանի աշխատանքից: Նրանք գրադարանից օգտվում են 

ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ՝ 6,8%, ամեն ամիս՝ 4,6%, տարին մեկ կամ երկու անգամ՝ 46,6%, չի 
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օգտվում 40%-ը: Ծնողների 80%-ը գրադարանի աշխատանքը գնահատել է «լավ» և «գերազանց», 20%-ը՝ 

բավարար: 

 

Աղյուսակ  25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և 

դահլիճների վերաբերյալ  

 

Լաբորատորիաներ

, կաբինետներ և 

դահլիճներ 

Տարածքը 

(քմ) 

Վերա-

նորոգման 

կարիքը 

Առկա գույքը, 

լաբորատոր 

սարքավորումներըպար

ագաները (թվարկել 

հիմնականը և նշել 

քանակները) 

Ուսումնա- 

նյութական, 

ուսումնա-

դիդակտիկ 

նյութերը 

Լրացուցիչ, 

գույքի, սարքա 

վորումների, 

պարագաների 

նյութերի 

կարիքը 

Բնագիտության 

(ֆի-զիկա, քիմիա, 

կենսաբանություն, 

աշխարհագրո-

ւթյուն) 

լաբորատորիա  

42ք.մ+ 

9,5ք.մ 

(օժան-

դակ 

սենյակ) 

 

չունի 

30 մեկտեղանոց սեղան՝ 

աթոռնե-րով, 

ցուցասեղան, 

գրատախտակ, 

համակարգիչ, 

պրոյեկտոր, քաշիչ 

պահարան, հոսող  

ջուր, լվացարան, 

օդափոխիչ, օժանդակ 

սենյակ՝ փորձանյութեր 

և սարքավորում 

պահելու համար 

Պաստառներ, 

փորձանյու-

թեր, սարքեր 

Պրոյեկտոր, 

համակարգիչ, 

ելք համացանց 

Ռազմագիտությա

ն 

կաբինետ 

30 քառ.մ չունի 

«Մենամարտ» 

վարժասարք, 12 սեղան, 

36 աթոռ, 

հեռուստացույց և DVD՝ 

սկավառակ-ներով 

Պաստառներ, 

գրականու-

թյուն 

 

Զենքի պահեստ 3,0  

75 ուս. ինքնաձիգ,  ուս. 

նռնականետ, ուս. 

հակահետևա-կային 

ականներ, ուս. 

հակատան-կային 

ականներ, 

ուսումնական 

նռնակներ, 4 հա-կագազ  

  

Համակարգչային 

կաբինետ 
59,6 չունի 

10 համակարգիչ, 2 UPS, 

1 պրոյեկտոր, 3 կլոր 

սեղան, 25 աթոռ, 

պահարան 

Պաստառներ, 

տեսաձայնա-

դարան 

 

Շախմատի 

դասասենյակ 
35,7 չունի 

17սեղան, 34 աթոռ, 

պահարան, 

մագնիսային 

ցուցատախտակ 

խաղաքարերով, 40 

շախմատ, 20 ռետինե 

խաղատախտակներ 

Պաստառներ, 

աշխարհի 

շախմատի 

չեմպիոնների 

մեծադիր 

նկարներ 

 

Արհեստանոց   46.2 ունի - - - 

Միջոցառումների 

դահլիճ 
221,0 180 տեղ դաշնամուր   

Ամֆիթատրոն  120 տեղ դաշնամուր   

Սպորտդահլիճ 211,6  

շվեդականպատ-7 

տուռնիկ-2 

մարզա- 

նստարան-6 

նժույգ-2 

 

մարմնա-

մարզական 

նստարան-4 

բասկետբոլի 

գնդակ-8 
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մարզալծակ-2 

նժույգի հրման 

հարթակ-2 

բասկետբոլի գնդակ-5 

վոլեյբոլի գնդակ-4 

թենիսի գնդակ-10 

օղակ-10 

ձեռնաթիակ-5 

փոխանցումա-

վազքիփայտիկ-4 

կոն-20 

բուլավա–4 

վոլեյբոլի ցանց-2 

մարմնամարզա-կան 

պարան 

ծանր գնդակ-2 

վոլեյբոլի 

գնդակ-8 

հանդբոլի 

գնդակ-6 

ներքնակ-8 

ցատկապարկ-4 

Սպորտդահլիճ   

2-րդ մասնաշենք 
45,4  

ծանր գնդակ-1 

բասկետբոլի գնդակ-3 

ֆուտբոլի գնդակ-2 

կոն-15 

թենիսի գնդակ-10 

բուլավա- 2 

ձեռնաթիակ-2 

խորանարդ-2 

շվեդական պատ-1 

ներքնակ-1 

օղակներ-6 

մարմնամարզական 

նստարան-2 

  

Հրաձգարան 
120-

150ք.մ 
 1 օդամղիչ հրացան նշանակետեր  

Չեխովի կաբինետ 45,9 ք.մ  
պրոյեկտոր, 

համակարգիչ 
  

Կոնֆուցիուսի 

դասարան 
  

Smart UPS 620 26, 

համակարգիչ, 

պահարան 

  

   

Ամֆիթատրոն 

 
      Կոնֆուցիուսի դասարան 
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Ռեսուրս-կենտրոն 

             
ՆԶՊ դասասենյակ 
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Լաբորատորիա 

 
 

 

 

 

 

Տարրական դպրոց 
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Շախմատի կաբինետ 
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Դասասենյակներ 

                 

 

 

 
 

 

 

Նիստերի դահլիճ 
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 Ուսուցիչների մեծ մասը պատասխանել է, որ ամֆիթատրոնը, նիստերի դահլիճը, 

ընթերցասրահը, Կոնֆուցիուսի դասարանը և Չեխովի կաբինետը չափազանց արդյունավետ են 

օգտագործվում: Ծնողները հիմնականում համաձայն են նրանց հետ, տեղյակ չէ 20,1%-ը: Աշակերտների 

70%-ը պատասխանել է, որ լաբորատորիան, դահլիճն ու ամֆիթատրոնը արդյունավետ են 

օգտագործվում, 22%-ն ընտրել է «քիչ արդյունավետ» պատասխանը: Բոլոր ուսուցիչները փաստում են, 

որ չկա շաբաթ, որ նշված վայրերում մի քանի միջոցառում չլինի: 

 

 

 

 

Դպրոցը պատմության կաբինետ չունի համապատասխան տարածքի բացակայության 

պատճառով: Ցանկալի կլիներ օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետի առկայությունը, 

ինֆորմատիկայի կաբինետը այսօրվա պահանջներին հարիր տեխնիկայով հագեցնելու խնդիր կա:  

Ցուցանիշներ  
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ կամ 

նվազում) 

Սովորող/ուսուցիչ 

հարաբերություն  

1719/106 

16 

1664/106 

15,6 

1589/105 

15,1 

1519/95 

15.99 
նվազում 

 Սովորող/ սպասարկող-

վարչական անձնակազմ 

հարաբերությունը  

1719/28 

61 

1664/29 

57,3 

1589/26 

61,1 

1519/132 

11.5 
նվազում/ աճ/ նվազում 

Դասարանների միջին 

խտությունը  
27 27 27,4 29.2 աճ 

Մեկ սովորողի հաշվով 

հաստատության տարեկան 

նախահաշիվը  

132500 131065 108282 108282 նվազում/ անփոփոխ 

Ուսուցչի միջին 

աշխատավարձը  
107292 107292 117002 123526 անփոփոխ/աճ/աճ 

Վարչական աշխատողների 

միջին աշխատավարձը  
157500 157500 157500 157500 անփոփոխ 

Սպասարկող կազմի միջին 

աշխատավարձը  
127904 127904 127904 148789 անփոփոխ/աճ 
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3.4. ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Աղյուսակ 26. Հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և 

նախորդ 2 ուստարիների համար 

 

Դասարանների միջին խտությունը երեք տարվա կտրվածքով էապես չի փոխվել, թեև 2020-2021 

ուսումնական տարում որոշակի աճ է նկատվում: Դա կապված է դասարանների խտացման (փակման) 

հետ: Դասարանները չծանրաբեռնելու խնդիրը մշտական ուշադրության առարկա է:  

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության արտաբյուջետային միջոցների վերաբերյալ 

 

Ցուցանիշ 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 

Հաստատության տարեկան 

նախահաշվում արտաբյուջետային 

միջոցների չափը  

18500000 18500000 34340000 

 

33935700 

Ծնողների կողմից դրամային 

ներդրումների տարեկան չափը 
- - - 

- 

Հովանավորչական և դրամաշնորհային 

միջոցների տարեկան չափը 
7767700 7767700 7103100 1560290 

Աշխատավարձերի վճարման գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը հաստատության տարեկան 

բյուջեում 

89% 89% 85% 

 

223436.8 

88.9% 

Կոմունալ վճարների գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը հաստատության տարեկան 

բյուջեում 

7,3% 7,3% 15% 

 

7443.9 

3.5% 

 

Նոր գույքի, սարքավորումների 

ձեռբերման գծով հաստատության 

տարեկան ծախսերի չափը 

հաստատության տարեկան բյուջեում 

5363000 5363000 665000 37814000 

 

Դպրոցի տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցները գոյանում են վճարովի 

լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մատուցման արդյունքում: Գումարը պայմանավորված է 

մասնակիցների թվով: 

Ծնողների կողմից դրամական ներդրումներ չեն եղել:  

Աշխատավարձի վճարման գծով տարեկան ծախսերի չափը ավելացել է ուսուցիչների 

համակազմի ավելացման պատճառով:  

Կոմունալ ծախսերի նվազումը պայմանավորված է հեռավար աշխատանքով:  

Դպրոցը հոգում է էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի խնայողության մասին:  

Դրամաշնորհ է ստացվել Հանբանի կողմից: 

 

ՄԱՍ  4. ԴՊՐՈՑՈՒՄ   ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ  
 

Դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, բռնության ենթարկվող, 

աշխատող, ծայրահեղ չքավորության մեջ ապրող, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետևանքները կրող երեխաներ չեն 
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սովորում: Կան երեխաներ անապահով ընտանիքներից: Ռեսուրս-սենյակ չկա: Դպրոցը չունի 

ռեսուրսներ` աջակցելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

սովորելուն, և ուսումնական միջավայրը հարմարեցված չէ նրանց կարիքներին: 

Դպրոցում սովորում են (2020-2021 ուստարի)՝ 

 ազգային փոքրամասնությունների երեխաներ`  14  աշակերտ 

 հակամարտությունների գոտիների երեխաներ (Սիրիայից, Արցախից)՝   12 աշակերտ  

 

Դպրոցն ապահովում է ակնկալվող հետևյալ արդյունքները. 

 դպրոց ընդունվելու և սովորելու համար ստեղծված են հավասար պայմաններ բոլոր երեխաների 

համար՝ նրանց կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից 

անկախ. 

 դպրոցն ապահովում է բոլոր սովորողների հավասար մասնակցությունը ուսումնառության 

գործընթացին՝ նրանց կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության 

աստիճանից անկախ. 

 դպրոցն ապահովում է բոլոր սովորողների համար կրթության արդյունքներին հասնելու և 

առաջադիմության ցանկալի մակարդակը՝ նրանց կարիքներից, կարողություններից և 

սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ:  

Դպրոցն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը 

նվիրված զրույցներ դասղեկի ժամերի շրջանակներում: 

Դպրոցում ապահովված է սեռերի և ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջև 

հավասարությունը: 

 

Աղյուսակ 28. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության 

ապահովման խնդիրների վերաբերյալ 

 

Ցուցանիշ 
2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Սեռերի հավասարության գործակիցը՝ 

հաստատությունում սովորող 

տղաների թվի հարաբերությունը 

աղջիկների թվին 

տղա՝  830 

աղջիկ՝ 809 

գործակից՝ 1 

տղա՝  801 

աղջիկ՝ 758 

գործակից՝ 1,1 

տղա՝  776 

աղջիկ՝ 719 

գործակից՝ 1,1 

Աշակերտական խորհրդում սեռերի 

հավասարության գործակիցը՝ 

խորհրդի  անդամ աղջիկների թվի 

հարաբերությունը տղաների թվին  

աղջիկ՝ 15 

տղա՝ 9 

1,7 

աղջիկ՝ 12 

տղա՝    12 

1 

աղջիկ՝ 12 

տղա՝    13 

1 

Գերազանց առաջադիմությամբ 

տղաների թվի հարաբերությունը 

գերազանց առաջադիմությամբ 

աղջիկների թվին 

տղա՝  198 

աղջիկ՝ 271 

հար.՝ 0,7 

տղա՝  160 

աղջիկ՝ 215 

հար.՝ 0,7 

տղա՝  184 

աղջիկ՝ 236 

հար.՝ 1.3 

Տարեկան անբավարար 

գնահատական(ներ) ունեցող 

տղաների թվի հարաբերությունը 

տարեկան անբավարարար 

գնահատական(ներ) ունեցող 

աղջիկների թվին 

տղա՝ 7 

աղջիկ՝ 4 

հար.՝ 1,8 

 

տղա՝ 24 

աղջիկ՝ 4 

հար.՝ 6 

 

0 

Տղաների տարեկան միջին 

բացակայությունների թվի 

հարաբերությունը աղջիկների 

տարեկան միջին 

42,2/39,01 23.9/21,0 

տղա՝  21 

աղջիկ՝ 13 
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բացակայությունների թվին (ժամերով) 

«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» 

և «Կենսաբանություն» առարկաներից 

տղաների և աղջիկների միջին 

առաջադիմությունը/տարեկան 

գնահատականները  

Մաթեմ. 

տղա՝ 7,3 

աղջիկ՝ 8,2 

հանրահաշիվ  

տղա՝ 6,7 

աղջիկ՝ 7,4 

երկրաչափ. 

տղա՝ 6,6 

աղջիկ՝ 7,1 

ֆիզիկա 

տղա՝ 6,0 

աղջիկ՝ 7,3 

քիմիա 

տղա՝ 6,0 

 աղջիկ՝ 7,3 

կենսաբանութ. 

տղա՝  6,4 

աղջիկ՝ 7,5 

Մաթեմ. 

տղա՝ 7,5 

աղջիկ՝ 8,2 

հանրահաշիվ  

տղա՝ 6,9 

աղջիկ՝ 7,3 

երկրաչափ. 

տղա՝ 6,6 

աղջիկ՝ 7,1 

ֆիզիկա 

տղա՝ 6,9 

աղջիկ՝ 7,1 

քիմիա 

տղա՝ 6,0 

 աղջիկ՝ 7,2 

կենսաբանութ. 

տղա՝  6,6 

աղջիկ՝ 7,1 

Մաթեմ. 

տղա՝ 7,8 

աղջիկ՝ 8,4 

հանրահաշիվ  

տղա՝ 6,8 

աղջիկ՝ 7,4 

երկրաչափ. 

տղա՝ 6,7 

աղջիկ՝ 7,3 

ֆիզիկա 

տղա՝ 6,5 

աղջիկ՝ 7,2 

քիմիա 

տղա՝ 6,7 

 աղջիկ՝ 7,3 

կենսաբանութ. 

տղա՝  6,5 

աղջիկ՝ 7,5 

Հաստատությունում սովորող 

ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների թիվը և տոկոսը  

25 

1,5% 

15 

1% 

14 

1% 

Աշակերտական խորհրդի անդամ 

ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների թիվը 

- - 2 

Հաստատությունում սովորող 

ազգային փոքրամասնությունների 

երեխաների միջին տարեկան 

առաջադիմությունը/ 

գնահատականները 

7,9 

 

7,8 

1 անբավարար 

գնահատական 

ունեցող աղջիկ 

7,8 

Անվճար դասագրքեր ստացող 

սովորողների թիվը և տոկոսը 

95 

5,8% 

88 

5,6% 

83 

5.5% 

Անվճար սնունդ ստացող 

սովորողների թիվը և տոկոսը 
- - - 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից սովորողների համար 

հաստատության իրականացրած 

սոցիալական աջակցության 

ծրագրերի թիվը 

2 1 1 

 Դպրոց ընդունվելու և այստեղ սովորելու, ուսումնառության գործընթացին մասնակցելու, 

կրթության արդյունքներին հասնելու և առաջադիմության ցանկալի մակարդակի հասնելու  համար 

ստեղծված են հավասար պայմաններ բոլոր երեխաների համար՝  նրանց կարիքներից, 

կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ: 

Սեռերի հավասարության գործակիցը 1.1 է, աշակերտական խորհրդում՝ նույնպես: Նախորդ 

տարվա համեմատությամբ «Մաթեմատիկա», «Քիմիա» և «Երկրաչափություն» առարկաներից տղաների 

և աղջիկների գնահատականները փոքր-ինչ բարձրացել են:  

2020-2021 ուստարում անբավարար գնահատականներ ունեցող աշակերտներից չեն եղել:  

Դասղեկները խստորեն վերահսկում են աշակերտների հաճախումները: Բացակայությունները 

հարգելի են՝ հիմնականում կապված հիվանդությունների հետ: Տղաների բացակայության թիվը փոքր-

ինչ մեծ է աղջիկների բացակայության թվից, սակայն, ըստ էության, դրանք առանձնապես չեն 
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տարբերվում: Դպրոցում միջոցներ են ձեռնարկվում անհարգելի բացակայությունները բացառելու 

ուղղությամբ: Այդ աշխատանքին մասնակցում են դպրոցի աշակերտական և ծնողական խորհուրդները: 

Մարտի կեսից, ինչպես միշտ,  դասղեկները վերահսկել են դասերին իրենց աշակերտների 

մասնակցությունը: 

Ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը 14-ն է: Նրանք լավ են սովորում՝ 

հիմնականում «7»-«8» գնահատականներով, սակայն այս տարի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի 

անբավարար գնահատականով մեկ վերաքննություն ուներ:  

Դպրոցը ուշադիր է ազգային փոքրամասնությունների երեխաների նկատմամբ:    

Անվճար սնունդ դպրոցում չի տրվում: 

Ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական հատուկ միջոցառումներ դպրոցում 

չեն իրականացվում, սակայն երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը 

նվիրված զրույցներ կազմակերպվում են դասղեկի ժամերի շրջանակներում:  

  

ՄԱՍ  5. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Հաստատության մթնոլորտը նպաստում է սովորողների և տնօրինության համագործակցությանը: 

Տնօրինությունը խրախուսում է ակտիվ սովորողների մասնակցությունը հաստատության 

գործունեությանը, խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում է դրանց 

իրագործմանը: 

Աղյուսակ 29 Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության 

վերաբերյալ 

 

Ցուցանիշ 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Սովորողների մասնակցությամբ իրենց 

վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ 

ղեկավարության կողմից որոշումների 

կայացման դեպքերի թիվը  

12 7 5 3 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր 

նախաձեռնությունների թիվը. 
12 8 5 4 

Սովորողների կողմից կազմակերպված 

միջոցառումների թիվը 
17 17 8 3 

Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ 

սովորողների կողմից կազմակերպված 

համաժողովների, սեմինարների, կլոր-

սեղանների, քննարկումների թիվը 

14 15 8 1 

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության 

կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված 

խնդրահարույց հարցերը և ընդունված 

որոշումները 

Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողնե

րի թիվը և 

տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Վճարովի կրթական ծառայությունների 

մատուցում (անգլերեն), ռուսերեն 

2018, 2019, 

2020թ. 

սեպտեմբեր 

մոտ 1000 

70% 

Դպրոցում կազմակերպել 

լրացուցիչ վճարովի կրթական 

ծառայություն (անգլերենի և 

ռուսերենի բանավոր խոսքի 

զարգացում): Որոշումն 

ընդունված է: 

2. Դասամիջոցներին սովորողների կողմից 

հերթապահության իրականացման 

19.10.2018թ. 

15.02.2019թ. 

8-9 դաս. 

500 30% 

Կարգապահության 

ամրապնդում: Որոշումն 
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վիճակը 07.10.2019թ. 

1.10.2020թ. 

ընդունված է: 

3.Արտագնա դասեր իրականացնելու 

առաջարկ 
1.02.2021թ. 1-9 դաս. Որոշումն ընդունված է: 

4. Դպրոցի եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի մասին հաղորդման 

ընդունում 

2018թ. 

2019թ. 

2021թ.  

 

Գլխավոր հաշվապահի 

ներկայացրած նախահաշիվն 

ընդունվել է որպես հիմք: 

5. Սովորողների արտաքին տեսքը, 

հագուստը (բաց և մուգ համադրություն) 
19.09.2020թ. 

1-9-րդ 

դաս. 
Որոշումն ընդունված է: 

6. Անցկացված և նախատեսված 

միջոցառումներ 
16.04.2021թ. 

1-9-րդ 

դաս. 
Քննարկված է: 

7. Դասղեկների միջոցով սովորողների 

ազատ օրերի արդյունավետ օգտագործման 

ուսումնասիրություն 

16.10.2018թ. 

15.02.2019թ. 

15.02.2021թ. 

1-9-րդ 

դաս. 
Քննարկված է: 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին 

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից առաջարկված նոր 

նախաձեռնությունները 

Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողների 

տոկոսը սովո-

րողների ընդ-

հանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանություն 

1.Բարձրացնել աշակերտի պատասխա-

նատվությունը դասասենյակի գույքի 

պահպանման համար 

16.02.2019թ. 

18.10.2019թ. 

15.03.2021թ. 

7-9 դաս.  

534 

35% 

Գույքի պահպանման 

անհրաժեշտություն, 

պատասխանատվու-թյան 

բարձրացում: 

2. Բարձրացնել աշակերտի պատասխա-

նատվությունը հարակից միջանցքի 

մաքրության համար 

16.02.2019թ. 

18.10.2019թ. 

15.03.2021թ. 

7-9 դաս.  

534 

35% 

Սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների ապահովում: 

3. Դպրոցի սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների բարելավում և պահպանում 

13.04.2018թ 

18.10.2019թ. 

23.10.2020թ. 

7-9 դաս.  

534 

35% 

Սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների ապահովում: 

4. Դասագրքերի և աշակերտական գույքի 

պահպանում և վերանորոգում 

16.02.2019թ. 

18.10.2019թ. 

24.05.2021թ. 

6-8 դաս. 

552     

36% 

Գույքի պահպանման 

անհրաժեշտություն, 

պատասխանատվու-թյան 

բարձրացում: 

5.Ծառատունկ 

ապրիլ  

2018թ. 

16.02.2019թ. 

25.04.2021թ. 

3.4 

358 

24% 

Ծառատունկ 

Ծիծեռնակաբերդում 

6. Դասարանական խմբային 

լուսանկարներ 
2.06.2021թ. 100% 

Որոշումն ընդունված է; 

 

Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած 

սովորողների տոկոսը 

Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողների 

թիվը և տոկոսը 

Համադպրոցական 

կամ դասարանային 

1. Անկախության օր 
21.09.2017, 

2018,  

աշակեր- 

տական 
համադպրոցական 
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2019, 

2020թթ. 

համակազմը 

2. Ճանաչենք մեր մշակութային 

ժառանգությունը 

2018, 2019, 

2020թթ. 

աշակեր- 

տական 

համակազմը 

համադպրոցական 

3.Երեխաների պաշտպանության օր 

2018, 

2019, 

2021թթ. 

800      

60% 
համադպրոցական 

Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և 

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել հաստատության ներքին 

կարգապահական կանոնների մշակմանը, 

սովորողների մասնակցության դեպքերը 

Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողների 

թիվը և տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Ներքին կարգապահական կանոնների 

կենսագործման վիճակը 

23.02.2018թ.

115.02.2019թ

.19.01.2021թ. 

8-9 դաս.  

348 

23% 

Քննարկված է: 

Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, 

սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

    

Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողների 

թիվը և տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1. Ազգային և պետական տոների նշումը 

2017թ. 

19.09.2018թ. 

19.10.2019թ. 

2021թ. 

1-9 դաս.  

100% 

 

Ըստ արժանվույն նշել 

ազգային տոները, օգնել 

տնօրինությանը՝ 

կազմակերպելու 

համադպրոցական 

միջոցառումներ: 

2. Արտագնա դասերի կազմակերպում 

22.09.2017թ. 

19.09.2018թ. 

19.10.2019թ. 

05.03.2021թ. 

1-9   

100% 

Բարձրացնել դասերի 

արդյունավետությունը, 

ընդլայնել աշակերտների 

հետաքրքրու-թյունների 

շրջանակը: 

3.Վոլեյբոլի խմբակի կազմակերպում 2021թ. 3-5 

Ուսման 

արդյունավետության 

բարձրացում: 

Նկարագրել սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական 

հաստատությունում 

Սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ փոխհարաբերությունները առանձնահատուկ ձևով 

կարևորվում են դպրոցի կրթական և դաստիարակչական գործընթացներում: Դասղեկները 

ամենապատասխանատու, հավասարակշիռ, աշխատասեր և հոգատար ուսուցիչներն են: Նրանք 

տարիներ շարունակ աշխատում են իրենց դասարանների հետ` գիտակցելով իրենց առաքելության 

բարդությունն ու նշանակությունը. չէ՞ որ դասարանը մեծ աշխարհի փոքրիկ մոդելն է:  

Դպրոցականների միջև հարաբերությունները  մշտապես փոխվում են: Դասղեկը քաջատեղյակ 

է իր աշակերտների խնդիրներին, միջանձնական հարաբերություններին և ամեն ջանք գործադրում 

է՝ դասարանում բարենսպաստ հոգեբանական մթնոլորտ պահպանելու համար: Երեխաների միջև 

լինում են նաև միջանձնային խնդիրներ: դասղեկները մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

խնդիրները ներկայացնում են դպրոցի տնօրենությանը,  դպրոցի թիմը անմիջապես հետամուտ է 

լինում ու խնդիրները մինչև վերջ հետևողականորեն հարթում: Բոլոր ուսուցիչներն իրենց առարկայի 

ընձեռած հնարավորություններն օգտագործում են՝ ձևավորելու դասարանական համերաշխ 
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Դպրոցում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան 

աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած առաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են 

սովորողների կարիքները: Հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը 

կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, աշակերտների, ծնողների և տնօրենության փոխադարձ 

վստահության ու աջակցության մթնոլորտում:  

 

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ 

 

Չափանիշ/ցուցանիշ 

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերը՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում 

խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. 

Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից 

նախաձեռնված քայլերը (վերջին 3 տարում) 
Ամսաթիվ 

Աջակցություն 

ստացած 

սովորողների 

թիվը և 

տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Սոցիալապես անապահով երեխաներին 

անվճար դասագրքերի տրամադրում 

սեպտեմ-

բեր  

2017, 

2018, 2019, 

2020թթ. 

 

 

2018-2019– 

93/5,5%  

2019-2020 

88/5.6% 

2020-2021 

Տրամադրվել են 

անվճար դասա-

գրքեր (60 

սովորող-477190 ՀՀ 

դրամ): 

Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկված միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և 

խնդիրներին լուծում տալու նպատակով 

Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից 

ձեռնարկած միջոցները (վերջին 3 տարում) 
Ամսաթիվ 

Աջակցություն 

ստացած 

սովորողների 

թիվը և 

տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Զրույցներ և քննարկումներ աշակերտների 

հետ 

տարվա 

ընթացքում 
 

Ձեռնարկված մի-

ջոցառումները 

կոլեկտիվ: Իսկ դասղեկը, հասարակության բարոյական նորմերին ծանոթացնելուց բացի, 

բարության, արդարության, պատվի, խղճի, գթասրտության մասին զրույցների, բանավեճերի 

ընթացքում երեխաներին սովորեցնում է հասկանալ ուրիշներին, կարեկցել, ազնվորեն ընդունել 

իրենց սխալները, տեսնել շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունը, դիմակայել կենսական 

դժվարություններին: Դպրոցում սովորող-սովորող հարաբերությունները կայուն հիմքի վրա են: 

Աշակերտները «Ինչպիսի՞ն է Ձեր համագործակցությունը համադասարանցիների և այլ 

սովորողների հետ» հարցին պատասխանել են այսպես. 70%՝ գերազանց, 30%՝ լավ; Այլ պատասխան 

չկա: 

Դպրոցում ուշադրության կենտրոնում է սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունը: Փոխադարձ 

հարգանք, քաղաքավարություն, բարյացակամություն, փոխադարձ ուշադրություն, վստահություն, 

փոխըմբռնում են պահանջվում երկու կողմից էլ: Նրանց շփումը դասի ժամանակ, դասից դուրս 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կարևոր պայման է, սովորողի անձի ձևավորման միջոց:  

Ուսուցիչների՝ աշակերտների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին հարցին ծնողների 97%-ն 

ընտրել է «շատ հարգալից» և «հարգալից» պատասխանները, տեղյակ չէ 1,3%-ը: 

Դպրոցն անընդհատ աշխատանք է տանում՝ կատարելագործելու սովորող-ուսուցիչ 

հարաբերությունները: Այդ մասին մշտապես խոսվում է դասղեկների ժողովների, 

մեթոդմիավորումների և մանկխորհրդի նիստերի ժամանակ: 
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2. Խորհրդատվական հանդիպումներ 

մանկավարժների հետ 

տարվա 

ընթացքում 
 

կանխարգելում են 

լուրջ վեճերի ծա-

գումը: 

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնված միջոցառումները՝ ներառյալ կազմակերպված 

շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց 

հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը 

Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ 

Մասնակից 

սովորողների 

թիվը և 

տոկոսը 

Համադպրոցական 

կամ դասարանային 

1. Հերթապահություն դասամիջոցներին 
տարվա 

ընթացքում 

8-9 դաս. 346 

23,2% 
համադպրոցական 

2. Հայ զինվորներին աջակցություն 
2020 

սեպտեմբեր 
1-9 դաս. համադպրոցական 

3. Մասնակցություն դպրոցի ներքին 

հարդարանքի աշխատանքներին, 

դասասենյակների ձևավորմանը 

տարվա 

ընթացքում 

1-9-րդ դաս. 

100% 
համադպրոցական 

4. Գրադարանի գրքերի վերանորոգում 
տարվա 

ընթացքում 

8-9 դաս. 346 

23,2% 
համադպրոցական 

5. Ծառատունկ 

 

ապրիլ  

2018, 2019 

2021թթ. 

3.4 

358 

24% 

համադպրոցական 

6. Արտագնա դասերի կազմակերպում 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

 

 

1-9-րդ դաս. 

100% 
դասարանային 

7. Այցելություններ մշակութային տարբեր 

օջախներ 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

1-9-րդ դաս. 

100% 
դասարանային 

14. Դպրոցի սանհիգիենիկ պայմանների 

բարելավում և պահպանում 

2017-2018 

2020-2021 

7-9-րդ դաս. 

36% 
համադպրոցական 

 

Դպրոցի աշխորհուրդը ակտիվ է և գործում է ժողովրդավարական սկզբունքներով: Դպրոցի 

տնօրենությունը խթանում է աշակերտների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց 

իրագործմանը: 

Տարեսկզբին ձևավորվել է սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմինը, հաստատվել 

խորհրդի թվակազմը: Աշխորհրդում քննարկվել և հաստատվել են ներքին գնահատման 

հաշվետվությունը, աշխորհրդի աշխատանքային ծրագիրը:  

Աշակերտական խոհուրդը հանդես է եկել մի շարք առաջարկություններով, մասնակցել 

անապահով ընտանիքների երեխաներին անվճար դասագրքեր հատկացնելու գործընթացին, հետևել 

աշակերտների առաջադիմությանը, ներքին կարգապահական կանոնների կենսագործմանը 

ապահովմանը; 

Աշխորհուրդը մասնակցել է նաև արտագնա դասերի կազմակերպմանը: Պարբերաբար   

կազմակերպվող արտագնա դասերն ու միջոցառումները օգնում են ուսումնառության գործընթացը 

առավել գրավիչ ու արդյունավետ դարձնել; Որքան հաճելի են դպրոցից դուրս հանդիպումներն ու  

էքսկուրսիաները, նույնքան կարևոր են դրանց քննարկումները: 

 

Դպրոցում ավանդույթ է նշել ազգային և պետական բոլոր տոները:   
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Ընդմիջումներին դպրոցում հնչել են հայրենասիրական երգեր: Ցուցադրվել են  նաև կադրեր 

անկախությանը նվիրված կինոնկարներից: 

Դպրոցում հանդիսավորությամբ նշվել է Ա. Չեխովի 161 ամյակը: 
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Ըստ հարցման արդյունքների՝ աշակերտների 51,5 %-ը գրեթե միշտ կամ հաճախ մասնակցում է 

դպրոցական ու դասարանային միջոցառումներին, 40,1%-ը՝ հազվադեպ, չի մասնակցում 4,3%-ը: 

Աշակերտների 48,3%-ը մշտապես կամ հաճախ մասնակցում է աշխորհրդի կողմից 

կազմակերպված միջոցառումներին, 30,1 %-ը՝ հազվադեպ: 

Բոլոր ուսուցիչներն ու վարչական կազմը բարձր են գնահատել աշխորհրդի աշխատանքը: 

Աշակերտների մեծ մասը պատասխանել է, որ աշակերտական խորհուրդը մշտապես քայլեր է 

նախաձեռնում՝ ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող աշակերտներին աջակցելու: 

«Աշակերտական խոհուրդը միջոցներ է ձեռնարկում՝ սովորողների միջև ծագած վեճերին և 

խնդիրներին լուծում տալու» պնդման համար «մշտապես» տարբերակն են ընտրել աշակերտների 

20,1%-ը, տեղյակ չէ աշակերտների 45,5%-ը: Աշակերտական խորհրդի գործունեություն 

ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան են համարել 

աշակերտների 35,4%-ը, հարցին չի կարողացել պատասխանել աշակերտների 50,1%-ը:  

Հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցում է տնօրինության և 

աշակերտական խորհրդի հետ, նպաստում է սովորողների ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքներին: 

 

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ 

 

Ցուցանիշ 
2018-2019 

ուստարի 

2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի 

կողմից տնօրինությանը ներկայացրած 

առաջարկությունների թիվը և ընդունված 

առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի 

նկատմամբ 

10 

100% 

 

 

8 

100% 

 

 

7 

100% 

 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում 

կազմակերպված միջոցառումների՝ 

հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, 

էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, 

ժողովների և այլնի թիվը  

Հանդես՝ 106 

Էքսկուրսիա՝ 216 

Այց.թանգ.՝207 

Այլ՝ 101 

630 

Հանդես՝ 57 

Էքսկուրսիա՝ 

124  

Այց.թանգ.՝ 

91 

Այլ՝ 63 

267 

Հանդես՝ 50 

Էքսկուրսիա՝ 120 

Այց.թանգ.՝ 45 

Այլ՝ 30 

245 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին 

խրախուսելու առաջարկների թիվը 
0 0 0 

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների 

հաճախա-կանությունը՝ դրանց թիվը ուստարվա 

ընթացքում 

4 4 4 
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Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության 

ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից աջակցություն ստացող 

սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 

95  

5,7% 

 

88 

5,6% 

 

42 

2,8 

Սովորողների արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքներում 

ներառված ծնողների տոկոսը. 

80% 80% 70% 

Այն ծնողների տոկոսային թիվը, որոնք օգտվում 

են http://emis.am, http://www.escs.am, 

http://forum.armedu. տոկոսային թիվը am/, 

http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, 

ինչպես նաև հաստատության կայքից 

90% 90% 95% 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից 

տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները 

Առաջարկությունը Ամսաթիվ 
Ուսուցիչնե

րի թիվը 
Մեկնաբանություն 

1. Վճարովի կրթական ծառայությունների 

մատուցում (ռուսերեն, անգլերեն) 

սեպտեմբեր 

2018, 2019, 

2020թթ. 

10 

Անգլերենի 

բանավոր, 

ռուսերենի 

բանավոր և 

գրավոր լրացուցիչ 

դասընթացների 

կազմակերպում: 

Ընդունվել է: 

2. Խմբային լուսանկարներ 
2018, 2019, 

2020, 2021 թթ. 
 

Որոշումն 

ընդունվել է: 

3. 8-րդ դաս. սովորողների ուսումնադաս-

տիարակչական աշխատանքների կազմա-

կերպման գործում դասղեկների և ծնողների 

համագործակցության վիճակը  

2018, 2019, 

2020, 2021 թթ. 
12 

Քննարկվել են 

առաջադիմություն

ը, դասղեկի 

ժամերին 

զրույցների 

թեմաները: 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝  

էքսկուրսիաները, ճանաչողական այցերը և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և տոկոսը 

Միջոցառումը Ամսաթիվ 

Մասնակից 

ծնողների թիվը 

և սովորողների 

տոկոսը 

Ծնողական 

ներդրում ների 

չափը 

1.Առաջին դասարանների աշակերտների 

այցելություն Օշական 

2018, 2019, 

2020, 2021 թթ. 

1-ին դաս. 

ծնողներ՝ 50%, 

աշակերտ-

ներ՝ 100% 

- 

2. Այցելություն թանգարաններ 
2018, 2019, 

2020, 2021 թթ. 

յուր. դաս.՝ 2-5 

ծնող, դաս. 

աշ.՝ 100% 

Տոմսի արժեքը 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական 

կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկները (վերջին 3 տարում)  

Առաջարկությունը Ամսաթիվ 
Ուսուցիչների 

թիվը 
Մեկնաբանություն 

Չկան:    

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը (վերջին 3 տարում) 

http://emis.am/
http://www.escs.am/
http://forum.armedu.am/
http://lib.armedu.am/
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Նկարագրել քննարկված հարցերը  Ամսաթիվ Մեկնաբանություն 

1. 5-9-րդ դաս. սովորողների 

առաջադիմության ամփոփում 
2019, 2020,2021 թթ. Ընդունված է ի գիտություն: 

2. Վճարովի կրթական ծառայությունների 

մատուցում (անգլերեն, ռուսերեն) 
2018, 2019, 2020 թթ. Որոշումն ընդունվել է: 

3.Երեխաների ազատ ժամանակի 

տնօրինում 
2021թ. 

Մեծ ուշադրություն դարձնել 

երեխաների ազատ ժամանակի 

տնօրինման խնդրին: 

4. Ներքին կարգապահական կանոնների 

ներկայացում 
2021թ. 

Դպրոց գալ հագուստի մուգ/բաց 

համադրությամբ; 

5. Անապահով ընտանիքների 

երեխաներին դասագրքերի անվճար 

տրամադրում 

2018, 2019, 2020 թթ. 

Անապահով ընտանիքների 

երեխաներին ապահովել 

դասագրքերով: 

7. Ծնողխորհրդի նախագահի տարեկան 

հաշվետվություն 
2018, 2019, 2020 թթ. Հավանություն է տրված: 

8. Ծնողխորհրդի նախագահի ընտրություն 2019, 2020, 2021 թթ. 
Ընտրության արդյունքը 

հաստատված է: 

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից սովորողներին տրամադրվող աջակցությունը, դրանց ձևերը (վերջին 3 տարում) 

Նկարագրել աջակցության դեպքերը և 

դրանց ձևերը 
Ամսաթիվ 

Ծնողների 

կողմից 

ներդրված 

գումարի չափը 

Մեկնաբանություն 

1.Անվճար դասագրքերի տրամադրում յուր. տարի - 
Դասագրքերը 

տրամադրված են: 

Ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական 

աշխատանքներին ներգրավվածության ձևերը (վերջին 3 տարում)  

Նկարագրել արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքները, 

որոնց մեջ ներգրավված են ծնողները,  

Ծնողների մասնակ 

ցության ձևը 

Ներդրում 

ների 

չափը 

Մեկնաբանություն 

1.Էքսկուրսիաների կազմակերպում Ուղեկցում - 

Կազմակերպված 

են տարվա 

ընթացքում: 

2.Այցելություն թանգարաններ 
Աջակցություն 

դասղեկին 

Մուտքի 

արժեքը 

Կազմակերպված 

են տարվա 

ընթացքում: 

3. Ներկայացումների դիտում 
Աջակցություն 

դասղեկին 

Տոմսի 

արժեքը 

Կազմակերպված 

են տարվա 

ընթացքում: 

4. Այցելություն մշակութային վայրեր 2020-2021թթ.   Տարվա ընթացքում 

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝  http://escs.am, https://emis.am,  

դպրոցի կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը 

Կայքը Ամսաթիվ 

Օգտվող 

ծնողների 

թիվը  

Մեկնաբանություն 

1. escs.am, chekhov.am, https://emis.am 

տարվա ընթացքում 

95%  

imdproc.am, wikipedia և այլ կայքեր    

2.Ոչ մի կայքից չի օգտվում  10%  

 

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

Մենք աշխատում ենք փոխադարձ վստահության մթնոլորտում: 

http://escs.am/
https://emis.am,/
https://emis.am,/
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Դասարանների ծնողխորհուրդների միջոցով կազմակերպվել են մեծ թվով ճանաչողական 

էքսկուրսիաներ, այցելություններ թանգարաններ և այլ միջոցառումներ:  

Ծնողների հետ կապը պահպանվում է դասարանական ծնողկոմիտեների և դպրոցական 

ծնողխորհրդի միջոցով: Հարցված ծնողների 90%-ը տեղեկացված է դպրոցի առօրյայի և տեղի ունեցող 

իրադարձությունների մասին, 11,1%-ն ընտրել է «ոչ» պատասխանը: «Որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում 

դպրոցի ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումներին 

(հանդեսներ, քննարկումներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն)» հարցին  

ծնողների 50,7%-ն ասել է՝ միշտ, 28,9%-ը՝ հաճախ, 15,1%-ը՝ հազվադեպ, 6%-ը չի մասնակցում: 

Ծնողների 50%-ը համոզված է, որ դպրոցի աշակերտական խորհուրդն ու ծնողխորհուրդը սերտորեն 

համագործակցում են,  տեղյակ չէ 25,3%-ը:  «Ձեր ծնողը տեղեկացվա՞ծ է դպրոցի առօրյայի և տեղի 

ունեցող իրադարձությունների մասին» հարցին աշակերտների 80,76%-ը դրական պատասխան է տվել, 

իսկ 22,3-ը՝ մասամբ, 0,3%-ը՝ ոչ: Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը 

հաստատել է աշակերտների 51%-ը, տեղյակ չէ 35%-ը: 

Տարվա ընթացքում բոլոր դասարաններում առնվազն մեկ անգամ հրավիրվել է ծնողական ժողով, 

մեկ անգամ՝ կազմակերպվել ծնողհանդիպման օր, կազմակերպվել են հանդիպումներ նաև հեռավար 

եղանակով:  Հրավիրվել են ծնողական ժողովներ, ծնողները տեղեկացվել են աշակերտների՝ դասերին 

մասնակցության և առաջադիմության մասին: 

Բոլոր դասղեկները Viber խմբերով կապ ունեն իրենց դասարանների ինչպես ծնողների, այնպես 

էլ աշակերտների հետ: Այդ միջոցն օգտագործվում է բացառապես գործնական նպատակներով: 

Հաջողությամբ գործում է դպրոցի կայքը: Կայքն ունի բազմաթիվ բաժիններ, որոնք ներկայացնում 

են այդ ուսումնական տեղի ունեցած միջոցառումները, բաց դասերը, էքսկուրսիաները, մեթոդական 

աշխատանքները: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի իր էջը, որն արտացոլում է նրա աշխատանքային 

գործունեությունը, բաց դասերը, միջոցառումները, հոդվածները: Այդ նյութերը պարբերաբար 

թարմացվում են: Դպրոցի ծնողխորհուրդն ակտիվորեն մասնակցում է դպրոցի կյանքին: Հարկ է 

ընդլայնել ծնողխորհրդի լիազորությունները. դրանից կրթական գործընթացը միայն կշահի: 

 

Դպրոցը և համայնքը համագործակցում են, և դպրոցը վարում է հասարակական ակտիվ կյանք: 

 

 

Աղյուսակ 32. Տվյալների հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ  

 

Ցուցանիշ/չափանիշ 

Հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, 

ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակցությունը, 

մասնակցության ձևը և այդ ուղղությամբ կատարված ներդրումները. (վերջին 3 տարում) 

Նկարագրել համայնքի մասնակցության 

դեպքերը, մասնակցության ձևը 
Ամսաթիվ 

Ներդրման 

չափը 
Մեկնաբանություն 

- - - - 

Հաստատության սովորողների մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության 

ձևերը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը (վերջին 3 տարում) 

Նկարագրել հաստատության սովորողների 

համայնքի աշխատանքներին 

մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը 

Ամսաթիվ 

Մասնակցու-

թյուն ունեցած 

սովորողների 

թիվը և տոկոսը 

Մեկնաբանություն 

1.Շաբաթօրյակ 

հոկտեմբեր

2018, 

2019թթ. 

2020. 2021 

թ. չի 

70-80% 

Մաքրված են դասա-

րանները, միջանցք-

ները, հարակից տա-

րածքը: 
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իրականաց

վել; 

3. Ծառատունկ 

ապրիլ 

2018. 2019 

2021թթ. 

90% 
Մասնակցել են 3-9 րդ 

դաս. աշակերտները: 

 

Դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական 

բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքը մասնակցություն չի ունեցել, ներդրումներ չի 

կատարել: 

Դպրոցի սովորողները տեղյակ են համայնքային հիմնախնդիրներին: Նրանք հասկանում են 

շրջակա միջավայրի նկատմամբ խնամատար վերաբերմունքի կարևորությունը, խնայում են ջրի և 

էլեկտրաէներգիայի պաշարները, ակտիվորեն մասնակցում շաբաթօրյակներին և համայնքի 

կազմակերպած միջոցառումներին: Համայնքային միջոցառումներին հիմնականում մասնակցում են 6-

9-րդ դասարանների աշակերտները (47%): 

Դպրոցը ՀԿ-ների հետ համատեղ կրթական ծրագրեր չի իրականացրել: Նման առաջարկ դպրոցը 

չի ստացել, այլապես պատրաստ է համագործակցության: 

 

ՄԱՍ  6. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ   ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ԼՈՒԾՄԱՆ  

ՈՒՂԻՆԵՐԸ ,  ՈՒԺԵՂ  ՈՒ ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ ,  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ  

ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ  
 

Մեր դպրոցի նպատակը ինքնուրույն, խոր գիտելիքներ և սոցիալական հմտություններ ունեցող 

անհատի դաստիարակությունն է: Մեր աշակերտը պետք է կարողանա հարցեր առաջադրել և 

լուծումներ գտնել, փաստարկել իր դիրքորոշումը, ինքնակատարելագործվել, արդյունավետ աշխատել, 

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

պատասխանատու որոշումների, կարողանա շփվել ու համագործակցել, քննադատաբար մտածել: 

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 այնտեղ ձեռք են բերում ժամանակը լիարժեք օգտագործելու, մասնագետների կողմից 

մշակված օրվա աշխատանքային պլանը արդյունավետ իրականացնելու, ինչպես նաև 

կազմակերպչական ու հաղորդակցական հմտություններ: 

 

 

Աղյուսակ 33.     ՈՒԹՀՎ վերլուծություն 

 

Ուժեղ կողմեր 

 

1. Աշխատակազմ՝ տարանջատելով վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը  

 ղեկավարման բազմամյա փորձ ունեցող, 

աշխատանքում հետևողական տնօրեն, արհեստավարժ 

վարչական անձնակազմ, ձևավորված թիմ 

 անհրաժեշտ որակավորում, աշխատանքային փորձ 

ունեցող և իրենց աշխատանքին նվիրված բարձրորակ 

մանկավարժ-մասնագետներ, ստեղծագործ 

ուսուցիչներ 

 մանկավարժների բնականոն աշխատանքի 

Թույլ կողմեր 

 

1. Աշխատակազմ՝ տարանջատելով վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը  

 ուսուցչի աշխատանքի ցածր վարկանիշ 
 երիտասարդ, արհեստավարժ 

ուսուցիչների՝ դպրոցում աշխատելու 
ցանկության բացակայություն 

 որոշ առարկաների ուսուցիչների կարիք 
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կազմակերպման հստակ մեխանիզմ 

 էլեկտրոնային ռեսուրսներ, ՏՀՏ օգտագործող 

ուսուցիչներ  
 սպասարկող պատասխանատու անձնակազմ 
 աշխատանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունք 
 աշխատանքից բացակայությունների ցածր տոկոս 
 բարձր կարգապահություն և 

պատասխանատվություն, 

 բոլոր օղակների աշխատանքի 

համարակարգվածություն և վերահսկողություն 
 

2.Սովորողներ 

 ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունք 

 լավ առաջադիմություն 
 կարգապահություն, 
 անհարգելի բացակայությունների բացառում, 

 ակտիվ մասնակցություն առարկայական 

օլիմպիադաներին 
 հարգանք դպրոցի պահանջների նկատմամբ, բարձր 

կարգապահություն 
 ուսուցիչներին տրված բարձր գնահատական 
 ժողովրդավարական սկզբունքներով գործող ակտիվ 

աշակերտական խորհուրդ 
 դպրոցի նկատմամբ սեր և կապվածություն 

 

3. Ծնողներ, համայնք, կառավարման խորհուրդ, այլ 

մարմիններ 

 ակտիվ գործող ծնողխորհուրդ 
 կառավարման խորհրդի գործունեություն 
 մասնակցություն համայնքային միջոցառումներին 
 երեխաների՝ կրթություն ստանալուն 

օժանդակություն, 

 ճանաչողական էքսկուրսիաների կազմակերպում, 

 ծնողական խորհրդի համագործակցություն 

համայնքի տարբեր սոցիալական խմբերի հետ, 

 կառավարման խորհրդի, խորհրդակցական 

մարմինների բարեխիղճ աշխատանք 
 
4.Ռեսուրսներ 

 լավ կահավորված դասասենյակներ, լաբորա-տորիա, 

մարզադահլիճ, հանդիսությունների 2 դահլիճ, ՆԶՊ և 

համակարգչային կաբինետներ, բուֆետ, բուժկետ, 

գրադարան, ընթերցասրահ և այլն 
 արժանապատիվ կրթական միջավայր 

 հմուտ և նախաձեռնող մասնագետներ, 

 բավարար ֆինանսական միջոցներ, 

 շահագրգիռ ծնողական համայնք, 

 բազմաշնորհ սովորողների առկայություն, 

 արտաբյուջետային միջոցների առկայություն, 

 Կոնֆուցիուսի դասարանի առկայություն 
 

5. Նոր նախաձեռնություններ 

 ուսուցչի աշխատանքի խրախուսում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Սովորողներ 

 կախվածություն բջջային հեռախոսներից 

և համացանցի սոցիալական կայքերից 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Ծնողներ, համայնք. կառավարման խորհուրդ, 

այլ մարմիններ 

 խորհրդակցական մարմինների 

սահմանափակ իրավունքներ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ռեսուրսներ 

 մեծաքանակ աշակերտություն և 

պայմանների սակավություն 
 ներառական կրթության համար 

պայմանների բացակայություն  
 ռուսերենով ուսուցմամբ 

դասարաններում տարբեր առարկաների 

մասնագետների պակաս,  
 ժամանակակից սարքավորումների և 

տեխնոլոգիաների պակաս, 
 լաբորատոր սարքավորումների պակաս, 
 լեզուների ուսուցման լաբորատորիաների 

(լինգաֆոնային) բացակայություն: 
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 օտար լեզուների հիմնավոր դասավանդում 

 չինարենի ուսուցման կենտրոն 

 ուսուցիչների՝ տարբեր դասընթացների մասնակցելը, 

տեղեկացված լինելը 

 բարձր մակարդակի միջոցառումների 

կազմակերպում 

 մասնագիտական դրսևորումներ (բաց դասեր, 

փոխադարձ դասալսումներ, զեկուցումներ, 

շնորհանդեսներ և այլն) 

  

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն 

  համագործակցային մթնոլորտի ձևավորում 

 սերտ համագործակցություն ծնողների հետ 

 դպրոցի բոլոր խորհուրդների համագործակցություն 

 ուսուցիչ-ծնող աշխատանքային հարաբերություններ 

 «Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ» 

 ֆեյսբուքյան էջ, դպրոցի՝ ամեն օր թարմացվող կայք 

 Viber խմբեր՝ դասղեկ-աշակերտ և դասղեկ-ծնող 

հաղորդակցման համար 

 ռուսերենի խորացված ուսուցման կազմակերպման 

շրջանակներում համագործակցություն ՀՀ ԿԳ 

նախարարության և «Poccomрудничество» 

կազմակերպության հետ,  

 համագործակցություն անչափահասների, 

մանկավարժահոգեբանական կառույցների հետ՝ 

սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների 

կազմակերպման գործում 

 

7. Բյուջե, ֆինանսներ 

 ֆինանսական միջոցներով գրագետ աշխատանք՝ 

ըստ օրենսդրության 

 աշխատավարձի ժամանակին վճարում 

 հավելավճարների վճարում 

 լրացուցիչ կրթական ծառայություններից ստացված 

գումարներ 

 փորձառու հաշվապահ 

 դպրոցի բյուջեի արդյունավետ և նպատակային 

օգտագործում 

5. Նոր նախաձեռնություններ 

 ֆինանսական սահմանափակումներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն 

 դպրոցին անհրաժեշտ հաստիքների 

պակաս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Բյուջե, ֆինանսներ 

 խնայված միջոցները ինքնուրույն 

տնօրինելու թույլտվության 

բացակայություն 

 ծնողների կողմից ներդրումների 

բացակայություն 

 

 

Հնարավորություններ 

1.մանկավարժական արդի փորձի յուրացում և 

տեղայնացում, 

2. կազմակերպված և նպատակաուղղված 

աշխատանքով բարձր արդյունքի հասնելու 

ցանկություն,  

3.համացանցային արժեքավոր պաշարների 

օգտագործում և համալրում, 

4.համագործակցություն սովորողների և նրանց 

ընտանիքների հետ նաև կապի ժամանակակից 

միջոցներով, 

Վտանգներ 

1.ուսուցչի աշխատանքի ցածր վարկանիշ և 

վարձատրություն, 

2.դպրոցի տարանջատում հիմնականի և ավագի, 

3. ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում 

տարբեր առարկաների մասնագետների պակաս,  

4. համացանցային տարբեր վտանգներ, 

5. անհարկի շփում սոցիալական ցանցերի 

միջոցով, 

6. Կրթությանը հատկացվող նյութական 

միջոցների անբավարարություն, 
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5. նոր նախաձեռնություններ և դրանց իրագործման 

համար հնարավորությունների ստեղծում, 

6. լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացում  

7.երկրում կրթության վարկի նվազում 

 

 


