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1․ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

<<Թաթուլ Կրպեյանի անվան  հ.62 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ 
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2.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 12-րդ 

մասի 3-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2010 

թվականի մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության 

(նշանակման) կարգի» 9-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N1391-Ն որոշման N 4 

հավելվածի «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 

պաշտոնների նկարագրեր» բաժնի «Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության տնօրենը» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի դրույթներով՝ 

«Երևանի պետական ոչ առևտրային կազմակերպության / այսուհետ' Դպրոց / 

խորհրդի հավանությանը ներկայացվող սույն զարգացման ծրագիրը չի ենթադրում 

միայն դպրոցի տնօրեն ընտրվելու համար և վերը նշված իրավական ակտերով 

պահանջվող փաստաթուղթ, այն իմ կողմից դիտարկվում է որպես մի դպրոցի 

հետագա զարգացման և ռազմավարության պլանավորման ծրագիր, որը, ընտրվելու 

դեպքում, իրագործելու եմ: Այն ավելի շատ նպատակաուղղված է լինելու ապագային 

և պարունակելու է նորարարական ուղղվածություն: 

Անցած տարիները, որի ընթացքում ղեկավարել եմ պետական 

հանրակրթական դպրոցի ընթացիկ գործունեությունը, հնարավորություն են տվել 

ինձ ճանաչելու դպրոցը, բացահայտելու նրա ուժեղ և թույլ կողմերը, ձևակերպելու 

առկա հիմնախնդիրները և գտնելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: Ժամանակի ընթացքում զգալիորեն ամրապնդվել են իմ՝ որպես 

տնօրենի, աշխատանքի արդյունավետ պլանավորման, կազմակերպման և 

վերահսկման պատկերացումները և աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերված փորձի 

հիման վրա՝ հմտությունները, որոնք ի նպաստ օգտագործելու եմ հետագա 5 

տարիներին՝ դպրոցի ուսումնադաստիարակչական և վարչատնտեսական 

աշխատանքները ՀՀ օրենսդրության, դպրոցի կանոնադրության և այլ իրավական 

ակտերին համապատասխան կազմակերպելիս ու ղեկավարելիս: 
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Եթե, վերը նշված իրավական ակտերի համաձայն, դպրոցի տնօրենը 

ապահովում և կրում է պատասխանատվություն դպրոցում կրթական ծրագրերի 

իրականացման, կրթական գործընթացի կազմակերման, կրթության որակի և 

բովանդակության, երեխաների կյանքի և առողջության պահպանման, կրթական 

գործընթացում սովորողների ու աշխատողների իրավունքների և ազատությունների 

պահպանման և մի շարք այլ պահանջների համար, ուրեմն սույն զարգացման 

ծրագիրը առավել կարևորվում է իմ կողմից, ուստի շնորհակալ կլինեմ առողջ 

քննադատության, իսկ ընտրվելու դեպքում, սույն ծրագրի համաձայն, 

աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 

համապատասխան փոփոխությունների և լրացումների առաջարկություն 

ներկայացնելու համար։ 

 

Համախմբվելը  սկիզբն է, միասին լինելը՝ առաջընթաց, 

 իսկ միասին աշխատելը՝ հաջողություն։ 

 

Հ․ Ֆորդ 



 

5 
 

3. Դպրոցի առաքելությունը 

 

Հանրակրթական դպրոցի գործունեության առարկան և նպատակը 

հանրակրթական բնույթի գործունեության իրականացումն է, ինչպես նաև 

սովորողների կողմից հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական 

չափորոշիչների և ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի 

յուրացումը, անհատի բազմակողմանի զարգացումը, նրա առողջության 

պահպանումը, սովորողներին հիմնական կրթությունից հետո 

նախամասնագիտական առարկաների խորացված և արդյունավետ կրթություն 

տալը: 

Արդյոք սա՞ է լինելու մեր դպրոցի առաքելությունը: Վերը նշված պահանջները 

լիարժեք և արդյունավետ իրագործելու և ցանկալի արդյունք ունենալու դեպքում 

կարող ենք ասել՝ այո, բայց ընդհանուր առմամբ՝ ո՛չ, որովհետև դա համընդհանուր 

պահանջ է բոլոր պետական հատուկ հանրակրթական դպրոցների համար, որն էլ 

պարտավոր ենք իրագործել մեր ամենօրյա աշխատանքով: 

Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում 

հանրակրթության դերն աճում է, որովհետև կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես 

երկրի կայուն առաջընթացի, մարդկային կապիտալի վերարտադրության ու 

զարգացման նախապայմաններից մեկը: 

Տարածաշրջանային և համաշխարհային գործընթացներին համապատասխան՝ 

ազգային կրթական համակարգ զարգացնելը ներկայիս հրամայականն է: Ըստ 

այդմ, այն պետք է բավարարի և´ յուրաքանչյուրին, և´ ողջ հասարակությանն ու 

պետությանը՝ որպես հավաքական ամբողջություն: 

Կրթության և հանրակրթության բնագավառում, մասնավորապես, պետական 

քաղաքականությունը, ի թիվս այլ պահանջների, սահմանում է. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակում և երաշխավորում է կրթության 

բնագավառի առաջանցիկ զարգացումը՝ որպես պետականության 

ամրապնդման կարևորագույն գործոն: 
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2. Կրթության և հանրակրթության բնագավառում պետական 

քաղաքականության հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը 

մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և 

համակողմանիորեն զարգացած,հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումն է: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը նպատակաուդղված 

է հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդմանը, ազգային և 

համամարդկային արժեքների պահպանմանն ու զարգացմանը: Այդ գործին 

իր նպաստն է բերում նաև Հայ եկեղեցին: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունը համընդհանուր ներառական կրթությունը 

հռչակում է որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի 

ապահովման երաշխիք: Ներառական կրթության քաղաքականությունը 

նպատակաուդղված է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, 

հավասար մասնակցության հնարավորության և որակի ապահովմանը: 

Հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության 

սկզբունքներից առանձնացնեմ մի քանիսը՝ 

Հանրակրթությունը նպատակաուդղված է յուրաքանչյուր սովորողի՝ 

1) մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական զարգացմանը. 

2) մարդկային արժանապատվության պահպանմանը. 

3) իր ընդունակություններին, կարողություններին և առողջությանը 

համապատասխան ուսումնական միջավայրում նրա՝ հասարակական 

հարմարեցմանը. 

4) ինքնասպասարկման ունակությունների ձեռքբերմանը և ինքնուրույն կյանքի 

նախապատրաստմանը. 

5) մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական աշխատանքային 

գործունեության նախապատրաստմանը. 

6) ընտանեկան կյանքին պատրաստվածության ապահովմանը. 

7) որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը: 
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Վերը նշված սկզբունքների իրագործումը և դրանց ապահովումը դժվար, բայց 

և միաժամանակ իրագործելի է դպրոց-աշակերտ և ծնող ամուր կապի ու 

փոխադարձ վստահության պարագայում: 

Տվյալ դեպքում մեր Դպրոցը ոչ միայն պետք է ապահովի պետական 

քաղաքականությամբ սահմանված սկզբունքները, այլև, նկատի ունենալով 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

առկայությունը, պետք է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի 

ապրիլի 13-ի N370-Ն հրամանով հաստատված «Կրթության կազմակերպման 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման 

կարգի»՝ 

 բացահայտի աշակերտների բազմակողմանի հետաքրքրությունն ու 

կարողությունները՝ յուրաքանչյուր աշակերտի համար կազմելով անձնական 

առաջընթացի պլան (կամ Անհատական ուսուցման պլան). 

 աշակերտների հետաքրքրությունների, կարողությունների և 

նախասիրությունների հիման վրա առաձնացնի այն առաջնային առարկաների 

ցանկը, որոնք առավել կնպաստեն նրա աշխարհայացքի ձևավորմանը, 

զարգացմանը և մասնագիտական կողմնորոշմանը. 

 որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավի աշակերտներին ու նրանց 

ծնողներին. 

 նպաստի աշակերտի այն վստահության ձևավորմանը, որ՝ 

ա. Դպրոցում ստացած գիտելիքներն իրեն ապագայում պետք են գալու. 

բ. Դպրոցը տալիս է իր պահանջմունքը բավարարող կրթություն. 

գ. յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի ակադեմիական խորը գիտելիքներ և խորությամբ 

տիրապետում է իր դասավանդած առարկային. 

դ. ուսուցիչը հանդես է գալիս ուղղորդող, օժանդակող. 

ե. ուսուցիչը հոգածություն է ցուցաբերում իր նկատմամբ, իսկ դա տեսանելի է իրեն. 

զ. գնահատումն իրականացվում է օբյեկտիվ, անաչառ, ինչ-որ տեղ էլ՝ հանուն իր 

արժանապատվությունն առավել բարձարցնելու նպատակով. 

է. Դպրոցը հագեցած է ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, բնագիտական 

լաբորատորիաներով, որոնք ժամանակակից  ու մրցունակ են: 
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Վերը նշված պայմանների ապահովման դեպքում դպրոցական համայնքը 

(ծնողը) առավել հետաքրքրված կլինի Դպրոցով և կդառնա ժողովրդավարական ու 

քաղաքացիական հասարակության համար կարևոր բարոյական արժեքներ 

սերմանող մի օղակ: 

Այս մոտեցումներով էլ պայմանավորված, հաշվի առնելով աշակերտների ու 

նրանց ծնողների ցանկությունը, նկատի ունենալով Դպրոցի աշխատակազմի 

կարողությունն ու հմտությունը, Դպրոցի ֆինանսական հնարավորությունները, 

կրթության պետական կառավարման և լիազորված պետական մարմինների՝ օգնելու 

պատրաստակամությունը՝ ցանկանում եմ սահմանել մեր դպրոցի առաքելությունը 

հետևյալ նշանաբանով՝ 

 

« Անհատական մոտեցմամբ դպրոց՝ բոլորի համար»: 

  



 

9 
 

4.Իրավիճակի վերլուծություն 

 

Դպրոցի հիմնական առաքելությունն իրականացնելու նպատակով սույն 

զարգացման ծրագրում իրատեսական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու 

համար նախ անհրաժեշտ է առկա իրավիճակի ճիշտ գնահատականը տալ և 

բացահայտել այն խնդիրները (կամ հիմնախնդիրները), որոնք պետք է լուծվեն 

առաջիկա 5 տարիների ընթացքում: 

Դպրոցը միշտ չէ, որ հստակ գիտի, թե ի՞նչ է անում, ի՞նչ ուղղությամբ է 

ընթանում և ինչպե՞ս պետք է կատարի իր առջև դրված խնդիրը, այն է՝ 

կազմակերպի ուսումնադաստիարակչական գործընթացը: 

Հաճախ ուսուցիչները և ծնողները առանձնացնում են, իրենց կարծիքով, 

ամենակարևոր խնդիրները և փորձում լուծել կամ պարտադրել, որ լուծվեն դրանք: 

Նման դեպքերում՝ համապատասխան վերլուծության և տվյալների ներկայացման 

ժամանակ, փորձը ցույց է տվել, որ իրական խնդիրները դրանք չեն, ուստի պետք է 

նախ սահմանվեն իրական ու առաջնահերթ խնդիրները, դպրոցի ուժեղ և թույլ 

կողմերը, դրանց լուծման հնարավոր միջոցներն ու եղանակները: 

Մենք միշտ սպասում ենք, որ պետությունը, ՀՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարությունը /այսուհետ՝ նախարարություն/, լուծում տան 

մեր խնդիրներին և որպես հետևանք՝ շատ դպրոցներում հավատացած են, որ 

խնդիրներն երբեմն առանց արտաքին օժանդակության և արտաքին ռեսուրսների 

հնարավոր չէ լուծել: 

Հանրապետության, այդ թվում՝ Երևան քաղաքի դպրոցների վիճակը 

բարելավելու ուղղությամբ ՀՀ կառավարության ձեռնարկած աշխատանքներն 

իհարկե տեսանելի են, բայց դեռևս բավարար չեն՝ մեր պետության ֆինանսական 

միջոցների սղության պատճառով, ուստի, անկախ իրավիճակի վերլուծության 

արդյունքից, մենք չպետք է հուսահատվենք, այլ, միասնական ջանքերով, հիմնական 

նպատակին հասնելու ճանապարհին սեփական դերը կարևորելու գիտակցումով, 

իրագործենք այն աշխատանքը, որի համար կոչված ենք: 

Թ.Կրպեյանի անվան հ.62 ավագ դպրոցի իրավիճակի վերածությունը 

համակարգված իրականացնելու համար ներկայացնում եմ առկա ռեսուրսները 

(մարդկային, ֆինանսական)՝ ըստ որոշակի ոլորտների, 



 

10 
 

 այդ թվում՝ 

1. շենքային պայմանները և հարմարությունները 

2. նյութատեխնիկական բազան 

3. աշակերտական համակազմը 

4. մանկավարժական (ուսուցչական) համակազմը 

5. ֆինանսական միջոցները 

6. առաջադիմությունը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների 

7. որակը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների 

8. ուսումնական միջավայրը 

9. կառավարման և խորհրդակցական մարմինները: 

Վերը նշված ոլորտների վերլուծությունը հիմք է հանդիսանալու ոչ միայն առկա 

հիմնախնդիրները լուծելու, այլև առաջադրված խնդիրների լուծման ժամկետներն ու 

ֆինանսավորման չափը (և աղբյուրները) որոշելու համար: 

 

Այժմ արդեն խոսքերին չեն հավատում,  

պետք է վերլուծել գործողությունները: 

  

Ն.Բոնապարտ  
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4.1 Շենքային պայմանները և հարմարությունները 

 

Ընդհանուր առմամբ գնահատվում է լավ 

Հ/Հ Անվանումը Նկարագիրը Առաջարկություն՝ 

/կարիքի 

դեպքում/ 

1. Շենքի տիպը Տիպային  

2. Կառուցման տարեթիվը 1969  

3. Նախագծային հզորությունը 

(աշակերտ, տեղ) 

1020  

4. Շենքի ընդհանուր մակերեսը 6197,7մ2  

5. Հարկայնությունը Եռահարկ  

6. Նկուղային հարկի ընդհանուր 

մակերեսը 

2290մ2  

7. Ապաստարան Առկա է  

8. Հանդերձարան՝ 

Միջանցքում 

Առկա Է  

9. Հանդերձարան՝ 

սպորտդահլիճում 

Պահարան Անհրաժեշտ է 

10. Զուգարան 15 հատ- 150մ2  

12. Ջրամատակարարումը Շուրջօրյա 

կենտրոնացված 

 

13. Կոյուղացումը Կենտրոնացված  

14. Ջեռուցումը Կենտրոնացված  

15. Դպրոցին կից տարածքի մակերեսը 14400մ2  

16. Բացօթյա 

սպորտհրապարակ 

Առկա Է  

17. Մարզադահլիճ 
Չափսերը 

702մ2 
 

18. 

Նիստերի դահլիճ 

Տեղ 

430մ2 

 

19. Արհեստանոց Առկա է  
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20. Ճաշարան (կամ բուֆետ) 10 Սեղան  

21. Գրադարան 72մ2  

22. Բուժսենյակ 54մ2  

23. Դասասենյակ (քան/մակերես) 47/2290մ2  

24. Լաբորա-

տորիա՝ 

որից 

Քիմիա 72մ2  

Ֆիզիկա 72մ2  

Կենսաբանություն 72մ2  

Աշխարհագրություն 72մ2  

25. Առարկայական կաբինետ Քանակ  

  ՆԶՊ 1/72մ2  

Հրաձգարան 1/324մ2  

Հայոց լեզու 1/54մ2  

Հայ գրականություն 1/54 մ2  

Պատմություն 1/72մ2  

Մաթեմատիկա 1/54 մ2  

Ֆրանսերեն 1/54մ2  

Անգլերեն 1/36 մ2  

Համակարգչային 2/144մ2  

26. Աշխատասենյակ (վարչական 

աշխատողների) 

Քանակ՝ 

 7/216մ2 

 

27. Տեխնիկական նշանակության 

սենյակ (կամ պահեստ) 

3/42մ2  

28. Էլ. Կաբինետ 

 

2/108մ2  
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4.2. Նյութատեխնիկական բազան 

 

Հ/Հ Գույքի կամ սարքավորման 

անվանումը 

Առկա՝  

քանակը (հատ) 

2021թ. 

1. Աշակերտական 

սեղան 

699 

2. Աշակերտական 

նստարան 

1949 

3. Գրատախտակ 51 

4. Ուսուցչի սեղան 37 

5. Ուսուցչի աթոռ 33 

6. Գրապահարան 68 

7. Չհրկիզվող պահարան 13 

8. Հեռուստացույց 1 

10. Էլեկտրոնային գրատախտակ 2 

11. Մարզագույք  50 

12. Ուսումնական զենք  

/անվանումը/ 

1/ 

AKS-47 

14. Համակարգիչ (կոմպլեկտ) 69 

15. Տպիչ 6 

16. Մուտքագրիչ (սկաներ) 1 

17. Արտատպիչ 1 

18. Անխափան սնուցման սարք (UPS) 22 

19. Թվային ֆոտոխցիկ (և այլն) 1 

20. Երաժշտական կենտրոն 1 

21. Գրադարանաին 

ֆոնդ որից` 

դասագիրք 5098 

Գեղ. 

գրականություն 

9587 

Մասնագիտական 

գրականություն 

582 

այլ 1735 

22. Լաբորատորիա 4 
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4.3 Աշակերտական համակազմը՝ 

 
ա. 2021-2022ուստարում 

 
Հ/Հ Դաս. Աշակերտների 

թիվը 

 

  
Ը
ն
դ
ա
մ
ե
ն
ը
 

Ա
ղ
ջ
ի
կ
 

Տ
ղ
ա
 

Հ
ա
շմ
ա
ն
դ
ա
մ
 

Մ
ի
ա
կ
ո
ղ
մ
ա
ն
ի
 

ծ
ն
ո
ղ
ա
զ
ո
ւր
կ
 

Մ
ի
ա
կ
ո
ղ
մ
ա
ն
ի
 

ծ
ն
ո
ղ
ա
զ
ո
ւր
կ
 

Ս
ո
ց
ի
ա
լա
պ
ե
ս
 

ա
ն
ա
պ
ա
հ
ո
վ
 

Ե
ր
կ
տ
ա
ր
ե
ց
ի
 

Գ
ե
ր
ա
զ
ա
ն
ց
 

Հ
ա
ր
վ
ա
ծ
ա
յի
ն
 

Մ
ի
ջ
ա
կ
 

Ա
մ
ա
ռ
ա
յի
ն
 

ա
ռ
ա
ջա
դ
ր
ա
ն
ք
 

ո
ւն
ե
ց
ո
ղ
ն
ե
ր
 

1. 

X 

 

98 

 

47 51 - 8 - 4 - - 33 65 - 

2. 

XI 67 30 37 - 3 - 3 - 3 22 

 

42 

 

- 

3.  

XII 

 

131 67 64 1 9 - 5 - 3 39 25 - 

 

 

 

 

բ. 2021-2026 թվականներին 

 

Հ/Հ Դաս. 2021-2022 

ուստարում 

2022-2023 

ուստարում 

2023-2024 

ուստարում 

2024-2025 

ուստարում 

2025-2026 

ուստարում 

 

1. X 

 
98 105 110 114 116 

2. XI 

 
67 103 115 112 115 

3. XII 

 
131 87 105 120 114 
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4.4. Մանկավարժական (ուսուցչական) համակազմը 
 

 

 

 

 

Հ/Հ 

 

 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Ծ
ն
ն
դ
յա
ն
 տ
ա
ր
ե
թ
ի
վ
ը
 

Պ
ա
շտ
ո
ն
ը
 (
կ
ա
մ
 

դ
ա
ս
ա
վ
ա
ն
դ
ո
ղ
 ա
ռ
ա
ր
կ
ա
ն
) 

Կ
ր
թ
ո
ւթ
յո
ւն
ը
 

Ո
ր
ա
կ
ա
վ
ո
ր
մ
ա
ն
 

 տ
ա
ր
ա
կ
ա
ր
գ
ը
 

Մ
ա
ն
կ
ա
վ
ա
ր
ժ
ա
կ
ա
ն
  

Ս
տ
ա
ր
ժ
ը
 

Հերթական 

ատեստավորման 

տարեթիվը 

2
0
2
1 
թ
. 

2
0
2
2
թ
. 

2
0
2
3
թ
. 

2
0
2
4
թ
. 

2
0
2
5
թ
. 

1 Սողոմոնյան 
Մարինե 

Արշավիրի 

1963 

 

Տնօրեն 
/ֆրանս./ 

բարձրագույն 

1 

աստիճան 
23   V   

2 Ոսկերչյան 
Գայանե 
 Ժորժի 

1959 Տնօրենի 
տեղակալ 

/մաթեմ./ 
բարձրագույն 

 37     V 

3 Գևորգյան 
Գոհար  
Յուրիի 

1968 Տնօրենի 
տեղակալ 

/մաթեմ./ 
բարձրագույն 

 20   V   

4 Ջավախյան 
Ալիսա 

Ռազմիկի 

1966 Տնօրենի 
տեղակալ 

բարձրագույն 

 25   V   

5 Ներսիսյան 
Սիրանուշ 

Վաչիկի 

1963 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

 33   V   

6 Սուքիասյան 
Քնարիկ 

Լենդրուշի 

1961 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

 30     V 

7 Հովսեփյան 
Ալիտա 

 Յուրիկի 

1964 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

1 

աստիճան 
31      

8 Խաչատրյան 
Աշխեն  

Ռաֆիկի 

1966 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

1 

աստիճան 
32   V   

9 Գևորգյան  
Աիդա 

Կույբիշի 

1950 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

1 

աստիճան 
29    V  

10 Մանասյան 
Արմինե 

Գուրգենի 

1966 Ուսուցիչ 

/հ.լ./ 
բարձրագույն 

 28     V 
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11 Քեշոյան 
Լուսինե 
Զավենի 

1973 Ուսուցչի 

օգնական 
բարձրագույն 

 26      

12 Գալուստյան 
Մարինա 
Սերգեյի 

1961 Ուսուցիչ 

/ռուս.լ./ 
բարձրագույն 

 32     V 

13 Մովսիսյան 
Անիչկա  

Ռազմիկի 

1971 Ուսուցիչ 

/ռուս.լ./ 
բարձրագույն 

 28    V  

14 Տոնիկյան 
Արմինե 

Վարուժանի 

1974 Ուսուցիչ 

/անգլ./ 
բարձրագույն 

 22   V   

15 Շահնազարյան 
Արմինե  
Արմենի 

1978 Ուսուցիչ 

/անգլ./ 
բարձրագույն 

 20    V  

16 Բաբայան 
Վիոլետտա 

Ալեքսեյի 

1972 Ուսուցիչ 

/անգլ./ 
բարձրագույն 

 16   V   

17 Մինասյան 
Գայանե 

Էդուարդի 

1974 Ուսուցիչ 

/անգլ./ 
բարձրագույն 

 24    V  

18 Եղիազարյան 
Ալինա 

 Եղիշեի 

1974 Ուսուցիչ 

/անգլ./ 
բարձրագույն 

 11    V  

19 Քրիստոսդուրյան 
Սիրանուշ 
Լյուդվիգի 

1959 Ուսուցիչ 
/մաթեմ./ 

բարձրագույն 

 26     V 

20 Թովմասյան 
Անահիտ 
Գրիշայի 

1959 Ուսուցիչ 
/մաթեմ./ 

բարձրագույն 

 31 V     

21 Սիմոնյան 
Ջեմմա  

Շամիրի 

1961 Ուսուցիչ 
/մաթեմ./ 

բարձրագույն 

 38 V     

22 Կոնջորյան 
Նունե 

Գրիշայի 

1963 Ուսուցիչ 
/մաթեմ./ 

բարձրագույն 

 28    V  
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23 

Չախոյան 
Տիգրան 

Գուրգենի 

1965 Ուսուցիչ 
/ինֆորմ./ 

բարձրագույն 1 

աստիճան 
17 

  V   

24 

Ալագոզյան 
Ժաննա 
Լևանի 

1953 Ուսուցիչ 
/ֆիզիկա/ 

բարձրագույն  40 

  V   

25 

Մանասյան 
Մարինա  
Գառնիկի 

1962 Ուսուցիչ 
/պատմ./ 

բարձրագույն  30 

    V 

26 

Բոյախչյան 
Ռիտա  

Կառլենի 

1964 Ուսուցիչ 
/պատմ./ 

բարձրագույն 1 

աստիճան 
30 

  V   

27 

Փանոսյան 
Գրիգոր 

Ստյոպայի 

1972 Ուսուցիչ 
/պատմ./ 

բարձրագույն  11 

    V 

28 

Սաֆարյան 
Սյուզաննա 

Արայիկի 

1987 Ուսուցիչ 
/պատմ./ 

բարձրագույն  11 

   V  

29 

Պետրոսյան 
Անուշ 

Ավետիքի 

1965 Ուսուցիչ 
/աշխարհ./ 

բարձրագույն  29 

V  V   

30 

Խաչատրյան  
Գայանե 
Վահանի 

1962 Ուսուցիչ 
/քիմիա/ 

բարձրագույն  37 

  V   

31 

Սարգսյան 
Աննա 

Արտաշի 

1976 Ուսուցիչ 
/կենսաբ./ 

բարձրագույն  22 

  V   

32 

Սարգսյան 
Գարիկ 

 Ղարիբի 

1976 Զինղեկ 

բարձրագույն  7 

     

33 

Ալթունյան 
Կարեն 

Արշալույսի 

1987 Ուսուցիչ 
/ֆիզկուլտ./ 

բարձրագույն  12 

 V    

34 

Սողոմոնյան 
Լիլիյա 

Վալտերի 

1955 Ուսուցիչ 

/ռուս.լ./ 
բարձրագույն  41 

   V  
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35 

Հարությունյան 
Աննի  

 Սամվելի 

1980 Ուսուցիչ 
/ֆրանս../ 

բարձրագույն  11 

V     

36 

Բաղդասարյան 
Արսեն 

Գրիգորի 

1985 Ուսուցիչ 
/ֆիզկուլտ./ 

բարձրագույն   

 V    

 

4․5 Ֆինանսական միջոցները 

Դպրոցի մի շարք խնդիրներ լուծելու համար կարևոր է նաև ֆինանսական 

միջոցների բավարար քանակն ու դրանց նպատակային օգտագործումը: Հաշվի 

առնելով աշակերտական համակազմի տվյալները և ֆինանսավորման տարեկան 

աճի միտումները՝ մեր դպրոցի ֆինանսական պատկերը՝ ըստ տարիների կլինի 

հետևյալը՝ 

Հ/Հ 

 

2021թ․ 2022թ․ 2023թ․ 2024թ․ 2025թ․ 

1 95099200 98090000 100590000 103090000 106730000 

 

 

Հաշվի առնելով առկա և կանխատեսվող ֆինանսական ռեսուրսները՝ 

միաժամանակ հարկ է նշել, որ աշակերտ-թվով ֆինանսավորվելով, մեր ջանքերը 

պետք է ուղղվեն նաև աշակերտ-թվի ավելացմանը՝ իհարկե ի հաշիվ դպրոցի 

հեղինակության բարձրացման: 

 

Ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման և մեր նպատակին 

հասնելու համար համապատասխան ծախսերը պլանավորելու նպատակով շատ 

կարևոր է հատկապես դպրոցի խորհրդի և խորհրդակցական մյուս մարմինների 

ներգրավվածության վիճակը՝ դպրոցի բյուջեն պլանավորելիս:  
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Ֆինանսական միջոցները 2021թ. 

 

Հ/Հ Միջոցների գոյացման աղբյուրները և դրանց 

հաշվին իրականացնող ծախսերը՝ ըստ 

հոդվածների 

Հոդվածի N Նախահաշվով 

հաստատված 

ցուցանիշները 

1 ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  98442600 

1․1 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԸ 

ՏԱՐԵՍԿԶԲԻՆ 

 3343400 

1․2 ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԱՐՎԱ ՄՏՔԵՐ, ՈՐԻՑ՝  95099200 

 ա․ պետական բյուջեից  95099200 

 բ․ Այլ եկամուտներ   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  98442600 

 ԾԱԽՍԵՐ  98442600 

 ա․ Ընթացիկ ծախսեր  98442600 

2 Աշխատողների աշխատավարձ ընդամենը 4111 86950200 

2․1 Աշխատանքի վարձատրություն, որից՝ 4111 86950200 

2.2 ա․ Աշխատողների աշխատավարձեր և 

հավելավճարներ 

4111 86950200 

3 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 

 

  

3․1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 

 

  

 -Էներգետիկ ծառայություններ, որից՝ 4212 8148400 

 -Կոմունալ ծառայություններ, որից՝ 4213 170000 

 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 4213 170000 

 -Կապի ծառայություններ, որից՝ 4214 145000 

 Ֆիքսված հեռախոս 4214 145000 

 

3․2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 

  

    -Համակարգչային ծառայություններ 4232 95000 
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 -Աշխատակազմի մասնագիտացման 

զարգացման ծառայություններ 

4233 50000 

 -Տեղեկատվական ծառայություններ 4234 90000 

 - Մասնագիտական այլ ծառայություններ, այդ 

թվում՝ 

4241 540000 

 Էլեկտրոնային ստորագրություն  6000 

3․3 ՆՅՈՒԹԵՐ   

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 600000 

 -Կենցաղային (տնտեսական) և այլ հանրային 

սննդի նյութեր 

4267 1084000 

 -Հատուկ նպատակային և այլ նյութեր 4269 150000 

4 ՀԱՐԿԵՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ   

 -Այլ հարկեր 4822 60000 

 -Պարտադիր վճարներ 4823 360000 

5 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  98442600 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4․6  Որակը՝ ըստ սովորողների ուսումնառության արդյունքների 

2021-2022  ուստարում աշակերտների ուսման որակը'  

ըստ առարկաների 
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Հ/Հ Առարկան (ըստ՝ ուսպլանի) X XI XII 

1 Հայոց եզու և գրականություն 45% 51% 52% 

2 Ռուսաց լեզու 40% 41% 41% 

3 Մաթեմատիկա 35% 40% 42% 

4 Անգլերեն 59% 62% 63% 

5 Ֆրանսերեն 30% 32% 30% 

6 Աշխարհագրություն 69% 69% 70% 

7 Կենսաբանություն 66% 67% 68% 

8 Քիմիա 33% 34% 40% 

9 ՀԵՊ 70% 71% 0 

10 Ընդհանուր պատմություն 59% 60% 61% 

11 Հասարակագիտություն 65% 68% 70% 

12 ՆԶՊ 81% 85% 95% 

 

Վերը նշված աղյուսակներում արտացոլված ցածր առաջադիմության 

պատճառները անհրաժեշտ է համակողմանիորեն քննարկել համապատասխան 

առարկայական մեթոդական միավորումներում և սեղմ ժամկետում ներկայացնել 

առաջարկություն, որովհետև դպրոցի պարտականությունն է աշակերտներին 

համապատասխան գիտելիքներ տալը և անհրաժեշտ հմտություններ ու 

կարողություններ ձևավորելը: Այս գործընթացում մեծ աշխատանք ունեն կատարելու 

նաև դասղեկները, որոնք աշակերտ-ուսուցիչ-ծնող փոխհարաբերությունները 

ապահովելուց բացի պետք է առանձին առարկաների ուսուցիչների հետ քննարկեն 

յուրաքանչյուր երեխայի առաջադիմության հարցը և բացահայտեն դրա ցածր լինելու 

կամ դրա վրա ազդող պատճառները: 

 

Դաստիարակելու համար ոչ թե երկար ժամանակ է հարկավոր, այլ կարճ 

ժամանակի խելացի օգտագործում: Ղ.Աղայան 
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4.7. Ուսումնական միջավայրը 

 

Ուսումնական միջավայրը դասասենյակների և առարկայական կաբինետների, 

դասագրքերի և այլ գրականության, սարքավորումների և տեդեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիայի, դպրոցում իրականացվող ուսումնական 

գործընթացի, աշակերտի կողմից սովորելու ձգտման ավանդույթի, դպրոցում 

իրականացվող դաստիարակչական գործընթացի և ծնողների կողմից այդ 

գործընթացում իրենց պարտականությունը կատարելու պատրաստակամության 

կամ մեկ նախադասությամբ՝ դպրոցի ներսում և դպրոցից դուրս առկա 

հասարակական հարաբերությունների ամբողջությունն է: 

Նշված հարաբերությունների թեկուզ մեկ ուղղության թերացումը բացասաբար 

է անդրադառնալու ամբողջ ուսումնական գործընթացի վրա: 

 Դպրոցի առաքելությունն իրագործելու համար այս տարիների ընթացքում 

պետք է ձգտենք, որ որոշ դասասենյակներն ու առարկայական կաբինետները 

վերանորոգվեն և կահավորվեն նոր գույքով և անհրաժեշտ նյութերով. 

 գրադարանում համակարգչային տեխնիկայի և այլ ուսումնական ու 

գեղարվեստական գրականությունը պարբերաբար թարմացվի. 

 դպրոցը ապահովված լինի նոր սարքավորումներով. 

 ուսումնական պլանը համապատասխանեցվի սովորողների կարիքներին ու 

հետաքրքրություններին. 

 երեխաների դաստիարակության հարցում ուժեղացվի և առավել ամրապնդվի 

ծնող-դպրոց կապը․ 

 աշակերտների ուսման շարժառիթների ձևավորման նպատակով առավել 

ակտիվացնել արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումները. 

 Ուժեղացնել և էլ ավելի ամրապնդել դպրոց-բուհ կապը, կազմակերպել և 

անցկացնել մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ: Այցեր կատարել 

բուհեր, առաջնորդվելով 2021 փետրվարի4-ի N 136 որոշմամբ հաստատված 

պետական նոր չափորոշիչներով, ուշադրություն դարձնելով Մայրենիի 

դասավանդման բովանդակությանը, գիտելիքների հմտությունների 

կարողության ծավալի և արժեքների համակարգի ձևավորմանը: 
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Այս գործընթացը կարևորում է կրթական համակարգում մեր անելիքները:     

Նշված ծրագրային դրույթները հնարավոր է մեծամասամբ կազմակերպել 

առանց լուրջ  ֆինանսական միջոցներ ներդնելու, որովհետև, եթե նույնիսկ դպրոցն 

ապահովված է շենքային գերազանց պայմաններով ու նյութատեխնիկական 

բազայով, բայց չկա սովորեցնելու մշակույթ կամ սովորելու ձգտում, ապա մնացած 

ներդրումներն անտեղի են լինելու: 

Այս է պատճառը, որ մեր ուշադրությունն առավելապես պետք է 

կենտրոնացնենք նաև դաստիարակության բաղադրիչի հետևողական զարգացման 

վրա և բովանդակալից միջոցառումների շնորհիվ աշակերտների և ծնողների, ինչու 

չէ, նաև ուսուցիչների շրջանում բարձրացնենք ուսման նկատմամբ 

հետաքրքրությունը: 
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4․8. Կառավարման և խորհրդակցական մարմինները 

 

4.8.1.Կոլեգիալ կառավարման մարմինը' խորհուրդը 

 

Դպրոցի խորհուրդը ձևավորվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի 

մարտի 15-ի N 25-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 

«Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի 

ձևավորման կարգի» համաձայն, որի անվանական կազմը (բաղկացած 9 հոգուց) 

ուժի մեջ է մտել 2021 թվականի ապրիլի 1-ից: 

Խորհրդի լիազորություններն ու պարտականությունները սահմանված են 

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:  

Հաճախ եմ լսում, որ դպրոցի խորհրդի լիազորությունն ավարտվում է դպրոցի 

տնօրեն ընտրելով և դրանից հետո կրում ձևական բնույթ: Սակայն լիարժեք գործող 

խորհրդի դեպքում դպրոցի հաջողությունները կկրկնապատկվեն, իսկ մասնակցային 

կառավարման և ընդունվող որոշումների թափանցիկության ապահովման առումով 

դպրոցի նկատմամբ վստահությունը կբարձրանա ոչ միայն լիազորված պետական 

մարմնի, այլև ծնողների և համագործակցող այլ կազմակերպությունների մոտ: 

Այս առումով պարտավորվում եմ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

դպրոցի տնօրենին վերապահված լիազորությունների և պարտականությունների 

կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով խորացնել 

համագործակցությունը խորհրդի հետ և սահմանված ժամկետներում ներկայացնել 

խորհրդի լիազորության շրջանակում քննարկվող հարցերի (և կամ փաստաթղթերի) 

նախագծերը: 

Ապրելու և անկաշկանդ կատարելագործելու իմ բնական իրավունքը 

պայմանավորում է իմ սեփական պարտականությամբ' հարգելու նմաններիս 

նույն իրավունքը: 

Գարեգին Նժդեհ 

Խորհրդից ակնկալում եմ առողջ քննադատություն և բազմակողմանի 

աջակցություն՝ ի շահ դպրոցի և նրա գլխավոր շահառու հանդիսացող 

աշակերտների: 
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4.8.2. Խորհրդակցական մարմինները 

Օրինակելի կանոնադրության 33-րդ և 34-րդ կետերով ամրագրված է, որ 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման, ինչպես 

նաև համայնքի, ծնողների հետ արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու 

նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ՝ մանկավարժական 

խորհուրդ, առարկայական մեթոդական միավորումներ, ծնողական, աշակերտական 

խորհուրդներ:  

Դպրոցի գործունեությունը լիարժեք և արդյունավետ կազմակերպելու համար 

իրականում շատ կարևոր է բոլոր մարմինների համագործակցված և բարեխիղճ 

աշխատանքը և ինչպես նշված է օրինակելի կանոնադրության 5Ց-րդ կետում 

«Հանրակրթական դպրոցի տնօրենը, նրա տեղակալները, խորհրդի, ինչպես նաև 

խորհրդակցական մարմինների անդամները հանրակրթական դպրոցի անունից 

հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամտորեն ի´ շահ իրենց կողմից 

ներկայացվող հանրակրթական դպրոցի»: 

1/Մանկավարժական խորհուրդ 

Օրինակելի կանոնադրության համաձայն՝ դպրոցի մանկավարժական 

խորհուրդը չնայած, որ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոհրդակցական 

մարմին է, այնուամենայնիվ քննարկում և ընդունում է այնպիսի կարևորագույն 

հարցեր ու որոշումներ, որոնք էապես ազդեցություն են ունենում 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների որակի վրա: 

Քննարկվող հարցերի օրակարգը և ընդունված որոշումների բնույթը շատ 

հաճախ պայմանավորվում է տնօրինության կողմից, իսկ տվյալ դեպքում' 

մանկավարժների պասսիվ կեցվածքը տնօրինությանը սխալվելու հնարավորություն 

է տալիս՝ հատկապես ներդպրոցական խնդիրները բացահայտելու և դրանք 

հնարավորինս մեղմ ու սեղմ ժամկետում լուծելու ուղղությամբ: 

Իմ աշխատանքային փորձով ակնհայտ է դարձել, որ թեև տնօրենի 

աշխատանքը կարևոր է և առանցքային վերափոխումների իրականացման խնդրում, 

սակայն հիմնական և վերջնական արդյունքը պայմանավորված է նրանով, թե 

որքանով են ուսուցիչները (մանկավարժները) վերափոխումների և դպրոցի 

զարգացմանը պատրաստ: 
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Եթե փոփոխություններ իրականացնելիս հաշվի չի առնվելու ուսուցիչների 

փորձը, ապա այդ փոփոխությունները դատապարտված են անհաջողության, ուստի 

դպրոցի զարգացման ճանապարհին առանցքային եմ համարում ուսուցիչների 

(մանկավարժների) մոտեցումները և առաջարկությունները: 

Միաժամանակ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դպրոցի զարգացման 

գործընթացում մի շարք մարդիկ են ներգրավվում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 

մոտեցումները, փորձը, մանկավարժական հմտություններն ու գիտելիքները՝ 

կոնֆլիկտները անխուսափելի են դառնում: Ընդունենք, որ նրանց վրա ճնշում 

գործադրելով (որը չեմ պատրաստվում) և ստիպելով, փոփոխություններն ու 

զարգացումը կապահովվի:Գտնում եմ, որ դպրոցի առաքելությանը միտված 

աշխատանքը դրական արդյունք կտա միայն այն դեպքում, երբ մանկավարժական 

կոլեկտիվը կարձագանքի փոփոխություններին, կարտահայտի իր սեփական 

դիրքորոշումը և կաշխատի թիմային գաղափարով: Ամենևին չեմ ակնկալում, որ 

բոլոր ուսուցիչները միանգամից կփոխվեն: Դրա համար ժամանակ, համբերություն 

և հավատ է պետք: Իսկ ես նրանց հավատում եմ: Մեր ուսուցիչները իրենց ունեցած 

գիտելիքներով կօգնեն ինձ ոչ միայն մանկավարժական խորհրդում, այլև առօրյա 

աշխատանքային պրոցեսում՝ ճիշտ որոշումներ ընդունել: 

 Անհատականությունը և կոլեկտիվիզմը հավասարապես կարևոր են (Պետք է 

կարողանալ ոչ միայն միանձնյա, այլև կոլեկտիվ որոշումներ կայացնել): 

Թող յուրաքանչյուրն ի´ր մեջ կատարյալ լինի: 

Ֆ.Շիլլեր 

2/Առարկայական մեթոդական միավորումներ 

 

Այս օղակը դպրոցի, կարելի է ասել, ամենաառաջնային և կարևորագույն 

օղակն է, որը ի թիվս այլ հարցերի. 

 քննարկում է հանրակրթական առարկայական նոր չափորոշիչներին 

համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների 

նախագծերը. 

 առաջարկություն է ներկայացնում տնօրենին՝ ուսումնական պլանի 

դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման մասին. 
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 կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական 

բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում տնօրենին. 

 ուսուցիչներին հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն 

նվաճումներին, նպաստում է ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը․ 

 կազմակերպում է առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ, 

միջոցառումներ և այլն: 

Վերոնշյալից ակնհայտ է, որ դպրոցի բովանդակային մասն ապահովողը հենց 

այս օղակն է, որի կատարած աշխատանքների կամ նրա բազիսի վրա կառուցվելու է 

դպրոցի առաջընթացի բուրգը՝ «Դպրոց՝ բոլորի համար» մեր երազանքների շենքը: 

Իսկ մենք բավարարված ենք արդյո՞ք նրանց աշխատանքից, կամ արդյոք 

առարկայական մեթոդական միավորումները մեր դպրոցում լիարժեք են գործում: 

Ինչպես ուսուցիչների, այնպես էլ մեթոդմիավորումների աշխատանքի 

արդյունավետությունը տարբեր է, ուստի դպրոցի զարգացմանն ուղղված 

աշխատանքներում առաջին հերթին պետք է ներգրավվեն այն ուսուցիչները, որոնք 

կարող են փորձարարական աշխատանքով հանդես գալ և որոնք առաջինը 

կընդունեն նոր մոտեցումները և փոփոխությունները՝ դրանով իսկ նպաստելով 

դպրոցում իրավիճակի բարելավման ու զարգացման ապահովմանը: 

Դպրոցական կոլեկտիվը (հատկապես ուսուցչական) պետք է դիտարկվի որպես 

փոփոխությունների իրականացման կարևոր միավոր, իսկ երբ բոլորի կողմից 

հարգված ուսուցիչները մասնակից դառնան փոփոխությունների իրականացման 

աշխատանքներին, մյուսները վստահությամբ կլցվեն փոփոխությունների հանդեպ՝ 

առաջարկելով բարեփոխումների նոր գաղափարներ: 

Ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու և նրանց 

ոգևորելու նպատակով կիրառելու եմ ուսուցչին խրախուսելու մեթոդը (բարոյական և 

նյութական): 

Ամեն գործընթաց վերահսկողության տակ պահելով՝ ներմուծելու եմ բոլորի 

կողմից ընդունելի արժեքներ ու նոր գաղափարներ, իսկ առօրյա աշխատանքում՝ 

կպահպանենք միայն այն հին ավանդույթը, ինչը կնպաստի նորի կայացմանն ու 

զարգացմանը: 

Մեր ուսուցիչներից ակնկալիքս մեծ է:   



 

28 
 

3/ Ծնողական խորհուրդ 

Դպրոցի դասարանների ծնողական խորհուրդները նախագահ և երկուսից չորս 

անդամի կազմով ընտրվում են դասարանի ծնողների ընդհանուր ժողովի կողմից 

մեկ ուսումնական տարվա համար, իսկ դպրոցի ծնողական խորհուրդը 

կազմավորվում է դասարանների ծնողական խորհուրդների նախագահներից: 

Դպրոցի սովորողի ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

սահմանված են «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում: 

Հանրակրթության քաղաքականության իրականացման և կրթության որակի 

արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ դպրոցի կողմից կազմակերպվող 

աշխատանքը միշտ թերի կլինի, եթե ծնողը դպրոցի և կրթության նկատմամբ, 

մասնավորապես, անտարբեր գտնվի: 

Ծնողի իրավունքներին զուգահեռ կան նաև որոշակի պարտավորություններ, 

որոնցից ցանկանում եմ նշել մի քանիսը 

Ծնողը պարտավոր է. 

 երեխայի համար ընտանիքում ապահովել համապատասխան պայմաններ՝ 

կրթություն ստանալու համար. 

 մշտապես հոգալ երեխայի ֆիզիկական առողջության և հոգեկան վիճակի մասին, 

ստեղծել համապատասխան պայմաններ երեխայի հակումների և 

ընդունակությունների զարգացման, կրթական կարիքների բավարարման 

համար. 

 հարգել երեխայի արժանապատվությունը, դաստիարակել աշխատասիրություն, 

բարություն, ընկերասիրություն, հանդուրժողականություն, գթասրտություն, 

հարգալից վերաբերմունք ընտանիքի, մեծահասակների, պետական և մայրենի 

լեզվի, ժողովրդական ավանդույթների և սովորույթների նկատմամբ. 

 դաստիարակել հարգանք ազգային, պատմական, մշակութային արժեքների և 

հայրենիքի նկատմամբ, հոգատար վերաբերմունք պատմա մշակութային 

հարստության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ, հանդուրժողական 

վերաբերմունք այլ ժողովուրդների և մշակույթների նկատմամբ. 

 դաստիարակել հարգանք ուսումնական հաստատության և մանկավարժական 

աշխատողների նկատմամբ. 
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 Սովորողին զերծ պահել ծխախոտ, ոգելից խմիչքներ, հոգեմետ նյութեր, զենք, 

զինամթերք, թունավոր, պայթուցիկ, ինչպես նաև օրենքով և ուսումնական 

հաստատության կանոնադրությամբ արգելված այլ նյութեր օգտագործելուց: 

Միշտ չէ, որ վերը նշված պարտավորությունները ծնողի կողմից պահպանվում 

են կամ իրագործվում: Հասարակության սոցիալական վիճակից ելնելով՝ շատ 

ծնողներ չեն կարողանում իրագործել իրենց պարտավորությունը (թեև մեծ է 

ցանկությունը), իսկ կան ծնողներ, որոնք ունեն հնավորություն, սակայն չեն հետևում 

իրենց պարտավորություններին (չնայած ամեն մի շռայլություն կարող են թույլ տալ 

իրենց երեխայի բարեկեցությունն ապահովելու համար): 

Խնդիրը նրանում է, որ տարբեր ծնողներ տարբեր կերպ են տեսնում դպրոցում 

ուսումնական գործընթացին աջակցելու և դաստիարակչական գոծընթացում իրենց 

դերը: Ունենալով նաև ինտելեկտուալ տարբեր մակարդակ՝ ծնողները տարբեր 

դաստիարակություն են տալիս իրենց երեխաներին, այդ պատճառով էլ ընտանիքի 

հետ համագործակցությունը մենք պետք է հիմնենք տարբերակված մոտեցման վրա: 

Նշված խնդիրներին լուծում տալու և ցանկալի արդյունքին հասնելու համար 

դպրոցը պետք է՝ 

 Ամրապնդի և խորացնի սովորողի ծնողի և նրա ընտանիքի հետ դպրոցի 

համագործակցությունը, որը ենթադրում է ընտանիքի, երեխայի ընտանեկան 

պայմանների և դաստիարակության առանձնահատկությունների 

համակողմանի և հետևողական ուսումնասիրություն․ 

 Ծնողների և մանկավարժների համագործակցությամբ մշակի երեխայի 

հանդեպ միասնական պահանջները և հստակեցնի դաստիարակչական 

խնդիրները. 

 Երեխաների գիտելիքների, ձեռքբերումների, հակումների և 

դժվարությունների մասին պարբերաբար իրազեկի ծնողներին՝ ժողովների, 

տնայցերի և առանձին հանդիպումների միջոցով. 

 Կազմակերպի աշակերտների առանձնահատկությունների, 

նախասիրությունների, հետաքրքրությունների, առողջ ապրելակերպի 

վերաբերյալ զրույց֊զեկուցումներ՝ թեմաների ընտրությունը քննարկելով 

դասղեկի ժամերին՝ ծնողների և աշակերտների մասնակցությամբ. 
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 Աջակցի ծնողական խորհրդին (այդ թվում՝ դասարանական) իրենց 

աշխատանքի և այլ միջոցառումների (էքսկուրսիա, տոնակատարություն, 

դասարանական ժողով, կոնֆերանս և այլն) կազմակերպման հարցերում. 

 Ուսումնական տարվա սկզբին ծնողների և երեխաների համատեղ 

գործունեության պլանավորմամբ հստակեցնի համագործակցության 

բովանդակությունն ու եղանակները, աջակցի տարեկան աշխատանքային 

պլանի կազմմանը՝ դպրոցի ուսումնադաստիարակչական պլանին և սույն 

զարգացման ծրագրին համապատասխան: 

 

Ծնողների ու երեխաների հարաբերությունները նույնքան դժվարին են ու 

նույնքան դրամատիկ, որքան սիրող մարդկանց հարաբերությունները: 

Ա.Մորուա 

 

4/ Աշակերտական խորհուրդ 

Դպրոցում աշակերտական խորհուրդ չի գործում ուստի որպես 

ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան 

դպրոցի գործունեության կազմակերպմանը նպաստող, անմիջականորեն իրենց 

վերաբերող հարցերի մասին սովորողների կարծիքի ազատ արտահայտումն 

ապահովող և սովորողների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ 

դպրոցի կանոնադրության դրույթների պահպանումը վերահսկող օղակ, կարելի է 

ստեղծել աշակերտական խորհրդին նմանվող մի մարմին հիմնական՝ 

կամավորության, սովորողների իրավահավասարության և հրապարակայնության 

հիման վրա: 

Անկախ նրանից, որ մենք սովորեցնում և աջակցում ենք սովորողներին իրենց 

ինքնավարության մարմինները ձևավորելիս, այնուամենայնիվ, հաճախ 

թերահավատորեն ենք վերաբերվում նրանց գործունեությանը և ուղղորդում 

աշխատանքները մեր ցանկությանը համապատասխան, դրանով սահմանափակելով 

նրանց ինքնավարությունը, ազատ ու քննադատաբար մտածողությունը, նոր 

գաղափարների առաջադրմանն ու ինքնուրույն կայացմանը: 

Մենք պետք է աջակցենք նրանց, ոչ թե թելադրենք մեր որոշումները: 
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Դպրոցին և հատկապես սովորողներին վերաբերող որոշումները պետք է 

ընդունվեն բացառապես սովորողների ազատ կամքի արտահայտումն հաշվի 

առնելով, նրանց հետ խորհրդակցելով: 

Որոշումների կայացման գործընթացում պետք է ակտիվորեն ներգրավենք 

աշակերտներին: Դա կնպաստի մեր առաքելությանը և նրանց մասնակցության և 

պատասխանատվության զարգացմանը: 

Ո՞վ կարող է առավել օժանդակել մեզ՝ մանկավարժներիս, դպրոցում 

սովորողների կրթության կարիքների բացահայտման, սովորողների կրթության և 

ինքնակրթության, նրանց համակողմանի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի 

իրականացմանը, եթե ոչ հիմնական շահառուն՝ սովորողը: 

Ի վերջո մեր բոլոր ջանքերը ուղղված են սովորողին և հենց նրա միջոցով էլ 

մենք պետք է՝ 

 Դպրոց ընդունված երեխային ծանոթացնենք դպրոցին և նրա առօրյային. 
 Սովորողների մեջ արմատավորենք «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 
20-րդ հոդվածով սահմանված սովորողի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ծանոթացնենք դպրոցի ներքին կարգապահական 

կանոններին. 

 Ստեղծենք միասնական թիմ՝ «Դասարան-դպրոց-համայնք-պետություն» 
գաղափարով. 

 Ծանոթանանք երեխաների խնդիրներին ու կարիքներին, նրանց 

առանձնահատկություններին, հետաքրքրություններին ու 

նախասիրություններին. 

 Պլանավորենք աշակերտների հետ տարվող դաստիարակչական և 
արտադասարանական աշխատանքները. 

 Օգնենք սովորողին ոչ միայն կրթվելու, այլև իր ընդունակություններին ու 
Կարողություններին համապատասխան մասնագիտական կողմնորոշումը 

ապահովելու և իր համար մասնագիտություն ընտրելու հարցում և այլն: 

 

Ճշմարիտ ընտրության համար պետք է գիտելիք ունենալ, ոչ ոք 

ինքնակամորեն չարը չի նախընտրում, այլ այն ընտրում է բարին չիմանալու 

հետևանքով: Հետևաբար' գիտելիքը բարիք է, և այն կարելի է ձեռք բերել: 

Պլատոն 
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Այսպիսով՝ 

Դպրոցի շահերից ելնելով՝ շատ կարևոր է, որ Դպրոցում, կրթական 

գործընթացի մասնակիցները, անկախ ներդպրոցական վերահսկողության 

մակարդակից ու հանգամանքից, ունենան իրական ինքնավարություն, ազատ լինեն 

իրենց գործողություններում՝ պահպանելով ՀՀ օրենսդրությամբ իրենց 

վերապահված իրավունքներն ու պարտականությունները և կատարեն սույն 

զարգացման ծրագրով նախատեսված նպատակների իրագործման 

միջոցառումները, որոնք ամրագրվելու են դպրոցի ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների տարեկան ծրագրերում և, իրավիճակային տարբեր 

հանգամանքներից ելնելով, կարող են (և անհրաժեշտ է) ենթարկվել փոփոխության, 

որովհետև4 

Դպրոցի զարգացման 2021-2026 թվականների ծրագիրը սահմանում է. 

 Դպրոցի զարգացման ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

 Դպրոցի տնօրենի նպատակները և խնդիրները, համադրելով այն առկա 

մանկավարժական կադրերի ստեղծագործական որոնումների ու 

հետազոտական ներուժի հետ՝ որը հնարավորություն կտա հասնելու 

կրթության ցանկալի որակի ու արդյունավետության, 

 Դպրոցի հրատապ խնդիրներին լուծումներ գտնելու վարչական, 

մանկավարժական ուղղությունները․ 

 Սոցիալմշակութային միջավայրում սոցիալական գործընկերության և 

ծնողների հետ համագործակցության հեռանկարները: 

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը պետք է` 

 համապատասխանի պետական և համայնքային ռազմավարական ծրագրերի 

հիմնական սկզբունքներին. 

 ապահովի ուսումնական գործընթացի բոլոր մասնակիցների անհատական 

ձեռքբերումների աճը. 

 ապահովի Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի համալրումը և ուսումնական 

միջավայրի գրավչության աճը. 

 ապահովի կրթական գործընթացի մասնակիցներին մատուցվող կրթական 

ծառայությունների բազմազանությունն ու որակը: 
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Աշխատանքների ձևական բնույթի և իրենց վերապահված 

պարտականությունների ոչ լիարժեք կատարման դեպքում առաջընթացի մասին 

խոսելն արդեն ավելորդ կլինի: 

Վերհանելով դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը / Աղյուսակ 1/, 

հնարավորություններն ու վտանգները, կարող ենք հստակորեն սահմանել դպրոցի 

զարգացման նպատակից բխող գործողությունների պլանը, զարգացման ծրագրի 

արդյունավետության չափանիշները և կանխատեսել ակնկալվող արդյունք: 
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5. Դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը 

Աղյուսակ 1. 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեություն 

 

Վարչական կազմ 

 Համագործակցային և թիմային 

աշխատանքի իրականցում, 

 կառավարման 

ժողովրդավարական ոճ, 

 բարձր կարգապահություն և 

պատասխանատվություն, 

 բոլոր օղակների աշխատանքի 

ամարակարգվածություն և 

վերահսկողություն: 

 

Վարչական կազմ  

 Վարչական աշխատանքի հետ 

մասնագիտական գործունեության 

համատեղման բացակայություն. 

համագործակցել աշխատանքային 

արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համար: 

Մանկավարժական և 

ուսումնաօժանդակ կազմ 

 Պարտաճանաչություն, 

 բարձր պատասխանատվություն, 

 մարդկային բարձր որակներ, 

 մասնագիտական բարձր 

պատրաստվածություն, 

 մանկավարժական հմտություններ, 

 աշակերտակենտրոն մոտեցում, 

 սովորողի հաջողության կարևորում 

և գնահատում: 

Մանկավարժական և 

ուսումնաօժանդակ կազմ 

 Համակարգչային գրագիտության 

պակաս. կազմել խմբեր, 

աշխատանքային ժամանակացույց` 

օպերատորի հետ լրացուցիչ 

աշխատելու համար: 

 տարակարգեր ձեռք բերելու և 

«Լավագույն ուսուցիչ» մրցույթին 

մասնակցելու նկատմամբ 

անտարբերություն, 

 երիտասարդ ուսուցիչներ՝ 

դպրոցում աշխատելու ցանկության 

կամ դրա հնարավորության 

բացակայություն: 
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2. Սովորողների ուսումնառություն և այլ գործունեություն 

 Կարգապահություն, 

 անհարգելի բացակայությունների 

բացառում, 

 հիմնավոր գիտելիքների, 

կարողությունների և 

հմտությունների ձեռք բերում, 

 դպրոցի նկատմամբ սեր և 

կապվածություն. 

 մարզական և մշակութային 

միջոցառումներին ակտիվ 

մասնակցություն: 

 

 Ֆիզիկամաթեմատիկական, 

բնագիտական առարկայական 

օլիմպիադաներին սովորողների 

ցածր մասնակցություն. խթանել, 

բարձրացնել աշակերտների 

մոտիվացիան տարբեր 

միջոցառումների միջոցով: 

 

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

 

 Երեխաների՝ կրթություն 

ստանալուն օժանդակություն, 

 ճանաչողական էքսկուրսիաների 

կազմակերպում: 

 

 

 Խորհրդակցական մարմինների 

համագործակցային 

աշխատանքի պակաս, 

 բարձր դասարանցիների՝ 

դպրոցական կյանքի հանդեպ 

անտարբերություն, 

 ծնողների հետ 

խորհրդատվության 

կազմակերպում: 

4. Ռեսուրսներով ապահովվածություն 

 Աշակերտական համակազմի աճ, 

 բավարար ֆինանսական 

միջոցներ, 

 բազմաշնորհ սովորողների 

առկայություն, 

 

 բաց դասերի հաճախակի 

 Լեզուների ուսուցման 

լաբորատորիաների 

(լինգաֆոնային կաբինետների) 

բացակայություն /ձեռք բերել/: 
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կազմակերպում: 

 լաբորատոր սարքավորումների, 

կաբինետների առկայություն: 

5. Նոր նախաձեռնություններ 

 «Դասը վարում է տնօրենը», 

«Դասը վարում է փոխտնօրենը» 

շարքի ներդրում՝ վարչական 

անձնակազմի և սովորողների 

շփումը խթանելու նպատակով, 

 «Դասը վարում է աշակերտը» 

շարքի ներդրում՝ սովորելու 

ձգտումը խթանելու նպատակով: 

 

 Նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառման դժվարություններ՝ 

դրանց ոչ բավարար քանակի 

պատճառով /ձեռք բերել/: 

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն 

 Համագործակցություն 

անչափահասների, 

անկավարժահոգեբանական 

կառույցների հետ' սովորողների 

դաստիարակչական 

աշխատանքների կազմակերպման 

գործում: 

 Ավագ դպրոցներում ուսումը 

շարունակելու ցանկության կտրուկ 

նվազում, 

 սովորողների կողմից 

մասնագիտական կողմնորոշման, 

ուղղորդվածության 

համապատասխան մակարդակի 

ապահովում, 

 խթանել, համատեղ աշխատել 

հիմնական դպրոցների հետ,  

բնագիտական առարկաների 

բնագավառում հետազոտական 

աշխատանքներ անցկացնել, որոնք 

կուղղորդվեն լաբորատոր փորձերով, 

 խթանել, ակտիվացնել դպրոց-բուհ 

կապը: 

7. Բյուջե, ֆինանսական միջոցներ 

 Դպրոցի բյուջեի արդյունավետ և 
նպատակային օգտագործում, 

 սովորողների թվաքանակի աճի 

 Արտաբյուջետային միջոցների 

բացակայություն, 
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ապահովում և դրան 

համապատասխան բյուջետային 

միջոցների մեծացում: 

 

 խթանել`ավելացնելով 

աշակերտների թիվը: 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

 Ծնողական համայնքի 

հնարավորություններ, 

 համացանցային արժեքավոր 

պաշարներ, 

 համագործակցություն սովորողների 

և նրանց ընտանիքների հետ նաև 

կապի ժամանակակից միջոցներով: 

 Երկրում կրթության վարկի 

նվազում, 

 նորագույն տեխնոլոգիաների 

ներդրման պակաս, 

 ուսուցչի աշխատանքի ցածր 

վարկանիշ և վարձատրություն, 

 ֊համացանցային տարբեր 

վտանգներ: 
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6.Դպրոցի 2021-2026 թվականների զարգացման ծրագրի 

ռազմավարական դրույթները 

 

Վերը նշված բաժիններում արտացոլված խնդիրների, նպատակների և մի շարք 

ծրագրային դրույթներից բացի, հարկ եմ համարում ստորև ներկայացվող 

բաժիններում ևս ներկայացնել դպրոցի զարգացման ծրագրի իրագործման և 

ցանկալի արդյունքին հասնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված նոր 

դրույթներ: 

 

6.1 Դպրոցի զարգացման ծրագրի նպատակները 

Դպրոցը, որպես կրթական հաստատություն, զարգացող կառույց է՝ 

փոխկապակցված հիմնական բաղադրիչներով. 

դրանք են. 

 դպրոցին հատուկ մի շարք գաղափարներ, որոնց իրականացման համար 

առկա է համապատասխան մանկավարժական համակազմ, 

 դպրոցի սովորողների կրթական, ստեղծագործական և ինքնազարգացման 

հիմնական ունակությունների և հմտությունների զարգացման ապահովում, 

 ուսումնական գործընթացի արդյունավետ ղեկավարում և կառավարում: 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակը բխում է դպրոցի 

գործունեության հիմնական նպատակից, որի մասին արդեն նշել եմ Դպրոցի 

առաքելությունը բաժնում: 

 դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի ապահովում, 

 մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակավորման 

բարձրացում, 

 կրթական որակի ներքին գնահատման համակարգի կատարելագործում, 

 սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման և հետագա կրթության համար 

անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորում, 

 մշտապես ապահովել դպրոցում մատուցվող կրթական ծառայությունների 

որակի շարունակական բարելավումը, 
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 ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, 

 դպրոցի կառավարման ժողովրդավարացումը, 

 դպրոցը անփոխարինելի կրթական կենտրոն դարձնելը: 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացնողներն են լինելու ոչ միայն տնօրենը, 

այլև՝ 

 դպրոցի վարչական, սպասարկող և մանկավարժական համակազմերը, 

 դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների անդամները, 

 ծնողները, համայնքի անդամները: 

 

6․2․Դպրոցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման հնարավորությունները. 

 

 առաջին հիմնական և երաշխավորված ֆինանսավորման աղբյուրը 

պետական բյուջեի միջոցներն են. 

 ֆինանսավորման լրացուցիչ կրթական ծռայություններից ստացված 

միջոցները. 

 

6.3.Դպրոցի զարգացման ծրագրի արդյունավետության չափանիշները 

 

Դպրոցի զարգացման գործընթացը պետք է մշտական հարաբերակցության 

մեջ լինի արդյունավետության հետևյալ չափանիշների հետ. 

 սոցիալ-մանկավարժական (հաստատության զարգացման 

համապատասխանությունը նորմատիվ-իրավական ակտերի պահանջներին), 

 կրթական (գիտելիքների բարձր որակին ձգտելը), 

 հոգեբանական և մանկավարժական (ուսումնական գործընթացի 

մասնակիցների համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը և 

անհատական կրթվածության աճի ապահովումը): 
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7․Դպրոցի զարգացման ուղղությունները և ակնկալվող 

արդյունքները 

 

7.1.Մանկավարժական համակազմի որակական բարելավումը 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակը իրագործելու համար 

անհրաժեշտ է դպրոցում ձևավորել բանիմաց, ժամանակակից կրթական 

պահանջներին համընթաց քայլող, պատրաստակամ մանկավարժների հզոր թիմ, 

որը կկարողանա իրականացնել դպրոցի որդեգրած քաղաքականությունը: 

Դպրոցի մանկավարժական համակազմի մասնագիտական և 

մեթոդամանկավարժական պատրաստվածության որակը բարելավելու նպատակով 

սահմանվում են հետևյալ խնդիրները. 

 Բարձրացնել մանկավարժական համակազմի մեթոդական 

պատրաստվածությունը, 

 ստեղծել մանկավարժների մասնագիտական շարունակական զարգացման 

մեխանիզմներ, 

 աջակցություն մանկավարժներին՝ մշակելու, ներկայացնելու և հրապարակելու 

մասնագիտական հոդվածներ, իրենց աշխատանքների արդյունքների 

վերաբերյալ մեթոդական նյութեր, 

 խթանել մանկավարժների հետազոտական աշխատանքների կատարումը, 

 ստեղծել պայմաններ մանկավարժների փորձարարական աշխատանքների 

իրականացման համար: 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը. 

 Դպրոցի ավելի փորձառու մանկավարժների դասավանդման արդյունավետ 

մեթոդները նորի հետ համադրելով՝ դրանք փոխանցել երիտասարդ 

մանկավարժներին բաց դասերի, օգտավետ զրույցների, փորձի 

փոխանակման միջոցով: 

 Օգտվելով ուսուցիչների՝ ներկայումս գործող վերապատրաստման 

Ծրագրերից՝ դպրոցի մանկավարժներին պարբերաբար տեղեկատվություն տալ 

ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ: 
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 Ուսուցիչների վերապատրաստումը նպատակաուղղել նաև համակարգչային 

գիտելիքների և օտար լեզվի իմացության ամրապնդմանը: 

 Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ դպրոցի մանկավարժների 

ինքնակրթության համար, ապահովել նրանց ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության մակարդակը: 

 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համագործակցել 

հանրապետության դպրոցների և արտասահմանյան կրթական 

հաստատությունների հետ, ինչը կնպաստի դպրոցի կառավարման և 

ուսումնական ոլորտներում փորձի փոխանակմանը, ինչպես նաև ուսուցիչների 

և աշակերտների փոխանակման ծրագրերի իրականացմանը: 

 Մշտապես կազմակերպել ուսուցիչների վերապատրաստում ինչպես 

մանկավարժական բուհերում, այնպես էլ ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության ենթակայության կառույցներում: Վերապատրաստումն 

իրականացնել երկու ուղղությամբ, մասնագիտական գիտելիքների, 

աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման և ատեստավորման 

նպատակով: 

 Պարբերաբար ուսումնասիրել վերապատրաստում անցած ուսուցիչների 

մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետությունը: Ըստ կարգի՝ 

յուրաքանչյուր տարի ատեստավորման ուղարկել մանկավարժական 

աշխատողների 10%-ին: 

 Մշտապես դիտարկել դպրոցի մանկավարժական որակական կազմը, 

 Մանկավարժական գործունեությունը նպատակաուղղել յուրաքանչյուր 

սովորողի՝ սեփական մշակույթի, լեզվի, պատմության, արվեստի, 

ավանդույթների և ազգային այլ արժեքների կարևորության ու նշանակության, 

դրանց կրողը լինելու գիտակցության բարձրացմանը: Նա պետք է հարգի 

Հայաստանի պետական խորհրդանիշները, լինի հայրենասեր, գիտակցի, որ 

կրթությունը մեծագույն արժեք է, կարևորի բարոյական չափանիշները և 

գեղագիտական արժեքները, գիտակցի իր տեղն ու դերը ընտանիքում և 

հասարակության մեջ, հարգի մարդու իրավունքներն ու հիմնարար 

ազատությունները, դրսևորի աշխատասիրություն, արժևորի և գնահատի 
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սեփական և այլոց աշխատանքը, անաչառորեն գնահատի իր ուժերն ու 

կարողությունները՝ բացառելով սեփական անձի թերագնահատումը կամ 

գերագնահատումը: 

Մանկավարժական համակազմի որակական բարելավման ակնկալվող 

արդյունքները՝ 

 որակյալ, մոտիվացված, ստեղծագործող, հետազոտող, պատրաստակամ 

մանկավարժական համակազմ, 

 աշակերտակենտրոն և արդյունավետ ուսումնական գործընթաց: 

 

7․2․Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործումը և 

ուսումնական միջավայրի բարելավումը 

 

Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործումն 

ուղղակիորեն կապված է ուսումնական միջավարի բարելավման գործընթացների 

հետ: Սովորողների հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական զարգացմանը նպաստելու 

նպատակով ծրագրում եմ դպրոցում ստեղծել համապատասխան 

կրթադաստիարակչական միջավայր, որի հիմնական նպատակը կլինի՝ 

 սովորողների և ուսուցիչների առողջ կենսագործունեության ապահովումը, 
 տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրման 

ընդլայնումը՝ մանկավարժների մասնագիտական զարգացման, նոր 

մեթոդների կիրառման և ուսումնական գործընթացն ակտիվացնելու համար, 

 դպրոցի ներքին էլեկտրոնային ցանցի գործարկումը՝ 

փաստաթղթաշրջանառությունն արդյունավետ իրականացնելու համար, 

 դասասենյակների, առարկայական կաբինետների և լաբորատորիաների 
արդիականացումը, 

 դպրոցի մասնաշենքերի որոշ հատվածների վերանորոգելու ուղիների 
մշակումը: 

 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը. 

Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավման նպատակով ծրագրում եմ 

մշտապես համագործակցել առանձին կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների 

հետ՝ պետական և միջազգային կազմակերպություններ: 
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Դպրոցում նոր համակարգիչների և այլ ժամանակակից սարքավորումների 

պակասը թույլ չի տալիս ներդնել արդի աշակերտակենտրոն և ակտիվ մեթոդներ, 

որոնք հնարավորություն կտան առավել արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական 

գործընթացը: 

Դպրոցի գերխնդիրն եմ համարում կրթության որակի բարձրացումը՝ 

ապահովելով ստեղծագործական աշխատանքի խթանումը, սովորողների 

վերլուծական, քննադատական մտածողության, գիտելիքների ինքնուրույն 

ձեռքբերման և կիրառման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման 

ունակությունների զարգացումը: Սովորողների համար ստեղծել տեսական 

գիտելիքների գործնականում կիրառման բավարար կարողություններ ու 

հմտություններ, նրանց տալ արդյունավետ կողմնորոշում: 

 

Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործման և 

ուսումնական միջավայրի բարելավման գործընթացների ակնկալվող 

արդյունքներն են. 

 Դպրոցում ուսուցիչների և սովորողների ֆիզիկական և սոցիալ-

հոգեբանական առողջ միջավայր, 

 Գրավիչ ուսումնական միջավայր, 

 Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-երի արդյունավետ օգտագործում, 

 Սովորողների մարզական պարապմունքների լիարժեք իրականացում: 

 

 

7․3․Սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և 

արժեհամակարգի ձևավորումը և զարգացումը 

Բարձրորակ կրթություն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է դպրոցում 

ձևավորել՝ 

 կրթության կազմակերպման համալիր մոտեցում. 

 ժողովրդավարական ու աշակերտակենտրոն կառավարման մոդել. 

 ուսուցման որակի կառավարման նոր համակարգի ներդրում, կրթության 

բնագավառին անհարիր երևույթների բացառում. 
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Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցումը համապատասխանեցնել երեխայի 

շահերին՝ հետագայում մասնագիտություն ձեռք բերելու և աշխատաշուկայի կողմից 

նոր սերնդին ներկայացվող մրցակցային պահանջներից ելնելով: Չափազանց 

կարևոր է երեխայի սոցիալականացման խնդիրը, որին հասնելու համար պետք է 

սովորողների միջոցով իրականացնել փոքրիկ գիտափորձեր՝ օգնության ձեռք 

մեկնելով ձախողումների պահին և նշանավորելով երեխայի հաջողությունները: 

Մանկավարժները պետք է հանդես գան որպես ուղղորդող դերակատարներ՝ 

կենտրոնում թողնելով երեխային՝ իր առանձնահատկություններով: 

 

Խնդիրների իրականացման մեխանիզմների նկարագրությունը. 

Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել սովորողների ստացած գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը: 

Դրանք զարգացնելու նպատակով անհրաժեշտ է՝ 

 սովորողին ծանոթացնել ճանաչողության մեթոդներին՝ զգայության, 

ընկալման և մտապատկերման, վերլուծելու, մտահանգումներ անելու, 

ընդհանրացնելու և համադրելու, ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու և 

հիմնավորելու միջոցով. 

 զարգացնել հաղորդակցական և համագործակցային կարողություններն ու 

հմտությունները (լսել-ընկալել-բանավիճել, տեղին օգտագործել սովորած 

եզրույթները, օգտվել ժամանակակից հաղորդակցման տեխնիկական 

միջոցներից, սովորել և սովորեցնել, դրսևորել առողջ մրցակցություն, ճանաչել 

և ընդունել ուրիշների շահերը, լինել բարեկիրթ, հարգել գործընկերոջ 

իրավունքները). 

 զարգացնել ստեղծագործական և ինքնուրույն գործունեության 

կարողություններն ու հմտությունները (դրսևորել ստեղծագործական 

երևակայություն, ընկալել և ընդունել նյութական ու հոգևոր նոր արժեքներ, 

անաչառ գնահատել սեփական ուժերն ու կարողությունները, գիտակցել 

սեփական գործի կարևորությունը, դրսևորել պարտաճանաչություն, ճիշտ 

տնօրինել ժամանակը, գնահատել սեփական քայլերը և դրանց 

հետևանքները). 
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 դպրոցի մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների հետ համատեղ 

աշխատանքի միջոցով շրջանավարտին դաստիարակել այնպես, որ նա 

ճանաչի իր հայրենիքը, լինի հայրենասեր, լիարժեք կերպով տիրապետի 

Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվին՝ հայերենին: 

Սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և 

արժեհամակարգի ձևավորման և զարգացման գործընթացների ակնկալվող 

արդյունքներն են՝ 

 յուրաքանչյուր շրջանավարտ ունի ազգային մտածողություն, մտահոգվում է 

ազգային և պետական խնդիրների լուծմամբ, ունի պետական չափորոշչով 

սահմանված գիտելիքների պաշար և դրանք կյանքում ստեղծագործաբար 

կիրառելու ունակություն: 

 սովորողները գիտեն իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, 

օրինապահ են, ազնիվ, մարդասեր, ունեն վստահություն սեփական ուժերի 

հանդեպ, ունակ են սովորելու ողջ կյանքի ընթացքում, առաջնորդվում են «Իմ 

ուժը իմ հայրենիքն է», «Իմ տունը իմ դպրոցն է» կարգախոսներով: 

 սովորողները ակտիվ մասնակցում են տարբեր մրցույթների և 

օլիմպիադաների: 

Մեր դպրոցի նպատակը եղել և մնում է ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխան կրթության բարձր մակարդակի ապահովումը՝ մշտապես 

հենվելով ազգային արմատների վրա: 

Դպրոցի շրջանավարտը պետք է. 

 ունենա պետական մտածելակերպ, 

 պատրաստ լինի դիմակայել ապագա մարտահրավերներին, 

 ունենա անհատականություն, 

 դաստիարակված լինի ազգային ոգով, մտածելակերպով և հոգեբանությամբ, 

 կրողը լինի իր ազգային հոգևոր մշակութային արժեքների, 

 սիրի իր և լավ տիրապետի մայրենի լեզուն, իմանա նաև օտար լեզուներ, 

 սիրի իր հայրենիքը, պաշտապանի նրա անկախությունն ու 

անվտանգությունը: 
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7․4․Դպրոցի կառավարման, մանկավարժական խորհուրդների և 

աշակերտական կոլեկտիվի դերի բարձրացումը 

 

Դպրոցի կառավարումը կազմակերպվում է ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան և այն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով դպրոցում 

ստեղծելու եմ իրավաբանական-տեղեկատվական գրադարան. 

 «Կրթության ասին»ՀՀօրենքը, 

 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը 

 «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը 

 «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը  

 «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը  

 «Երեխայի իրավունքի մասին» ՄԱԿ-ի Կոնվենցիան 

 «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքը 

 «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը 

 ՀՀ կառավարության՝ կրթության ոլորտին վերաբերող նորմատիվ իրավական 

ակտեր  

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամաններ և այլն: 

Դպրոցի գործունեությունը պետք է հենվի ժողովրդավարության և 

մարդասիրության սկզբունքների վրա: Դպրոցում անհրաժեշտ է բարելավել 

ծնողական և աշակերտական խորհուրդների դերը և նրանց ընդգրկել ուսման 

կարևորագույն գործառույթներում: Առաջին հերթին պետք է հասնել այնպիսի 

արդյունքի, որ ծնողն ինքը շահագրգռված լինի դպրոցից որակյալ կրթություն 

պահանջելու և այդ ուղղությամբ դպրոցին աջակցելու հարցում: 

Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել խթանելու դպրոցի կառավարման խորհրդի 

գործունեությունը հետևյալ ուղղություններով. 

 դպրոցում լրացուցիչ ծրագրերի իրականացում, դպրոցի արդյունավետ 

գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում, 
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 կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնին դպրոցի 

զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

 դպրոցական մասնաշենքերի որոշ հատվածների վերանորոգման վերաբերյալ 

պետական լիազորված մարմիններին առաջարկությունների ներկայացում: 

Ծնողական խորհրդի գործունեությունը խթանող միջոցառումներ՝ 

 արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակչական 

աշխատանքներին մասնակցություն. 

 ծնողական և աշակերտական խորհուրդների և դպրոցի կառավարման ու 

մանկավարժական խորհուրդների հետ կապի ամրապնդում. 

 երեխայի իրավունքների պաշտպանություն դպրոցում, 

 դպրոցի ծնողազուրկ, հաշմանդամ, նյութապես անապահով, ծնողական 

խնամքից զրկված, հաշմանդամ ծնող ունեցող, միայնակ մոր խնամքի տակ 

գտնվող սովորողների վերաբերյալ տվյալների պարբերական ճշտում. 

 Սովորողների՝ ուսումնական պարապմունքներից բացակայությունների 

նկատմամբ վերահսկողություն. 

 սովորողների սոցիալական պայմանների բարելավման գործում պետական և 

համայնքային մարմինների, բարերարների ներգրավում: 

Աշակերտական կոլեկտիվի դերի բարձրացում՝ աշակերտական 

ինքնավարության միջոցով նրան տալով լիազորություններ՝ 

 հնարավորություն տալ աշակերտներին ինքնադրսևորվելու և սեփական 

կարծիքն ազատ արտահայտելու, 

 ամրապնդել սովորող-ուսուցիչ, սովորող-ծնող, սովորող-համայնք 

հարաբերությունները, 

 աշակերտական ինքնավարության լծակներն ուղղել սովորողների 

կրթությունը, ինքնակրթությունը, նրանց համակողմանի զարգացումը 

բարելավելուն: 
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Դպրոցում սահմանվելու են դաստիարակչական աշխատանքի ընդհանուր 

նպատակները. 

1) միջանձնային հարաբերությունների, հանդուրժողականության ձևավորում, 

2) բնության, հասարակության, մարդու մասին աշակերտի գիտական 

գիտելիքների ամբողջական համակարգի ձևավորում, 

3) բարեխիղճ և համարժեք կերպով շրջապատում տեղի ունեցող երևույթներին 

արձագանքելու, սոցիալ-մշակութային ներկա պայմաններում կողմնորոշվելու 

կարողության ձևավորում, 

4) քաղաքացիական ինքնագիտակցության ձևավորում, 

5) արժեքային համակարգի, համամարդկային արժեքների, լեզվի, մշակույթի և 

ազգային ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի, պատմական հիշողության 

ձևավորում, 

6) ստեղծագործական ունակությունների զարգացում, 

7) շրջապատում գեղեցիկը տեսնելու, գնահատելու կարողության զարգացում, 

8) ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման, ինքնաիրագործման և 

ինքնահաստատման ներքին պահանջի ձևավորում, 

9) ծնողական համայնքի դերի բարձրացում: 
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7․5․Դպրոցի ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավումը 

 

2021-2026 թվականների ընթացքում պլանավորում եմ հետևյալ 

աշխատանքները՝ 

1) դպրոցի մասնաշենքերի որոշ հատվածների վերանորոգում. 
2) մարզահրապարակի բարեկարգում, մարզադահլիճի տանիքի վերանորոգում. 
3) նիստերի դահլիճի տանիքի նորոգում, վարչական սենյակների ձևավորում և 
վերազինում. 

4) <<Ռուսաց լեզու>> առարկայի կաբինետի ստեղծում. 
5) բուժսպասարկմանն անհրաժեշտ պարագաների ապահովում. 
6) ուսումնադիտողական նյութերի ձեռքբերում /լաբորատորիաները 

համապատասխան նյութերով հարստացնել, ռադի հանգույց ստեղծել/.  

7) Ուսուցիչների՝ մեկ դրույքին համարժեք ծանրաբեռնվածության ապահովում. 
8) ֆինանսական միջոցների խիստ վերահսկում՝ գումարներ տնտեսելու 
նպատակով: 

Ցանկացած գործողության  համար սահմանել եմ ակնկալվող արդյունքներ, և 

դրանց կատարման,  իրականացման համար` պահանջվող ֆինանսական 

հաշվարկներ: Դրանք այն ծախսերն են, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ 

գործողությունների ակնկալվող արդյունքները  լիարժեք ապահովելու համար: 

 

8․Դպրոցի զարգացման ծրագրի մոնիթորինգը/մշտադիտարկումը/ 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի կատարման վերահսկումը դպրոցի խորհրդի 

օրենսդրական պարտականությունն է իսկ զարգացման ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացումը լինելու է իմ ամենօրյա աշխատանքային 

պարտականությունը, որն իր մեջ ներառելու է. 

 ծրագրի իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 

վերլուծություն, վերլուծության արդյունքում միջոցառումների վերանայում, այդ 

ուղղությամբ կառավարման և խորհրդակցական մարմինների նիստերում 

առաջարկությունների քննարկում, 

 ուսուցիչների և սովորողների գործունեության շարունակական թեմատիկ, 

ընթացիկ, անհատական և կանխարգելիչ վերահսկողության իրականացում, 

 ծրագրի իրականացման արդյունքների տարեկան ամփոփում և ներկայացում 
դպրոցի կառավարման և մանկավարժական խորհուրդներին: 
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9․Ակնկալվող արդյունքը 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է 

ստանալ հետևյալ արդյունքները. 

 ուսուցիչների մասնագիտական և ընդհանուր մեթոդաբանական 

պատրաստվածության աճ, 

 ուսուցիչների ինքնակրթության մոտիվացիայի աճ, 

 ուսուցման որակի աճ, 

 ուսումնառության որակի աճ, 

 սովորողների շրջանում կրթության վարկի, նրանց իրազեկվածության աճ, 

 դպրոցի զարգացմանն ուղղված ֆինանսական միջոցների աճ, 

 սովորողների և ուսուցիչների անհատական ձեռքբերումների աճ, 

 կրթության որակի աճ: 

 

Ակնկալվող արդյունքները հավաստի են և իրատեսական:  
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10.Դպրոցի զարգացման ծրագրի հնարավոր ռիսկերը 

 

Դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր ռիսկերն են. 

1) երկրում սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական անկայուն վիճակի 

վտանգը, որը կխոչընդոտի ծրագրի իրականացմանը, 

2) սովորողների թվի նվազումը, որը կբերի ֆինանսավորման կրճատման, 

3) մանկավարժական կադրերի արտահոսքը, 

4) ուսուցիչների ստեղծագործական, նորարարական գործունեությունը 

խթանող խրախուսման միջոցների պակասը, 

5) ծրագրային ոչ իրատեսական դրույթների կատարման անհնարինությունը, 

6) առկա ռեսուրսների և իրականացված ծախսերի 

անհամապատասխանության վտանգը (երբ արդյունքը չի արդարացնում 

ծախսված միջոցները), ծրագրային գործողությունների 

անարդյունավետությունը, 

7) դպրոցի ֆինանսական սահմանափակ հնարավորությունները: 
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11.Որպես վերջաբան 

 

Մեծապես կարևորելով տնօրենի պատասխանատվության աստիճանը, 

ընտրվելու դեպքում առաջնորդվելու եմ դպրոցի ղեկավարման ժողովրդավարական 

սկզբունքով և բարձրացնելու եմ կառավարման արդյունավետությունը: 

Խորապես համոզված եմ, որ տնօրենը ժամանակակից ուսումնական 

հաստատությունում ուսուցիչների ղեկավարն է, թիմի առաջնորդը, միևնույն 

ժամանակ աշակերտների ու ծնողների գործընկերը, ուստի իմ կողմից ներկայացվող 

զարգացման ծրագիրն իրագործելու և ձեր վստահությունը ստանալու նպատակով 

անհրաժեշտ եմ համարում եզրափակիչ մասում մեկ անգամ ևս նշել, որ 

իրականացնելու եմ՝  

 Դպրոցի կառավարման և խորհրդակցական մարմինների անդամների ու 

նրանց ներկայացնող մարմինների հետ հաճախակի հանդիպումների 

կազմակերպում և դպրոցի զարգացման ծրագրի իրագործման 

վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում: Շահագրգիռ 

քննարկումների կազմակերպում. 

 խորհրդակցական մարմինների անդամների ու նրանց ներկայացնող 

մարմինների հմտությունների և կարողությունների զարգացման 

ապահովում: Օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրավունքների և 

պարտականությունների մասին, ինչպես նաև կրթությունը 

կանոնակարգող այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ իրազեկության 

ապահովում. 

 Մեկ նպատակին ձգտող միասնական թիմի ստեղծում. 

 Դպրոցի զարգացման ծրագիրն իրագործելու նպատակով օժանդակող 

խմբի ստեղծում (նեգրավելով խորհրդի և խոհրդակցական մարմինների 

ներկայացուցիչններին). 

Համապատասխան աշխատանքների կատարման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների ընդունում և դրանց քննարկմանը շահագրգիռ անձանց ու 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովում: 
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ՑԱՆԿ 

Նպատակների իրականացում 

Հ/Հ Նպատակը կամ 

կատարվող աշխատանքի 

անվանումը 

Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 

Ծանոթությու

ն 

ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 

1.1 Դպրոցի զարգացման 

ծրագիրն իրագործելու 

նպատակով օժանդակող 

խմբի ստեղծում 

/ներգրավելով 

փորձարարական 

աշխատանքով օժտված 

ուսուցիչներին/։ 

Տնօրեն Մրցույթում 

հաղթող 

ճանաչվելու և 

տնօրեն 

նշանակվելուց 

հետո՝ 10 օրյա 

ժամկետում 

 

1.2 Դպրոցի խորհրդի, 

լիազորված պետական 

մարմնի և այլ 

հասարակական 

կազմակերպությունների 

հետ 

համագործակցության 

խորացում։ 

Տնօրինություն, 

դպրոցի 

խորհուրդ 

Տարվա ընթացքւմ  

1.3 Խորհրդակցական 

մարմինների անդամների 

և նրանց ներկայացնող 

մարմինների 

հմտությունների և 

կարողությունների 

զարգացման ապահովում 

/նրանց ծանոթացնելով 

ՀՀ օրենսդրության իրենց 

վերապահված 

իրավունքների և 

Տնօրինություն Տարվա 

ընթացքում 
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պարտականությունների 

ինչպես նաև 

հանրակրթությունը 

կանոնակարգող այլ 

իրավական ակտերի 

մասին/։ 

1.4 Դպրոցի տնօրենի 

տեղակալների և 

դասղեկների 

կարողությունների ու 

հմտությունների 

զարգացում։ 

/Դպրոցում 

գործածության ենթակա 

փաստաթղթերի վարման 

գործընթացը 

կազմակերպելու համար/։ 

Տնօրինություն Մշտապես  

1.5 Դպրոցի 

գործունեությունը 

կանոնակարգող 

իրավական ակտերի 

պահանջների կատարման 

և դպրոցում 

գործածության ենթակա 

փաստաթղթերի վարման 

գործընթացի 

վերահսկողության 

կազմակերպում 

Տնօրեն, տնօրենի 

տեղակալներ 

Ամիսը մեկ 

անգամ 

 

1.6 Համապատասխան 

աշխատանքների 

կատարման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների 

ընդունում և դրանց 

Տնօրինություն Եռամսյակը մեկ 

անգամ 
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քննարկմանը շահագրգիռ 

անձանց ու 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների 

մասնակցության 

ապահովում 

1.7 Համընդհանուր 

ներառական կրթությանը 

անցնելու համար 

համապատասխան 

պայմանների ապահովում 

 

Տնօրինություն, 

դպրոցի 

խորհուրդ 

Մինչև 2026թ․  

2 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 

2.1  

Մանկավարժական 

/ուսուցչական/ 

անձնակազմի 

մասնագիտական 

զարգացման 

շարունակական 

գործընթացի 

կազմակերպում։ 

Տարակարգ ստացող 

ուսուցիչների թվի 

ավելացում։ 

 

 

Տնօրինություն 

 

Մշտապես 

 

2.2 Լավագույն աշխատողին 

խրախուսելու համար 

առաջարկությունների 

ներկայացում։ 

 

Փոխտնօրեններ Կիսամյակը մեկ 

անգամ 

 

2.3 Աշակերտների ցածր 

առաջադիմության 

պատճառների վերացման 

համար 

առաջարկությունների 

ներկայացում։ 

Առարկայական 

մեթոդական 

միավորումներ, 

տնօրենի՝ 

ուսգծով 

տեղակալ, 

դասղեկներ 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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2.4 Աշակերտների 

բազմակողմանի 

հետաքրքրությունների ու 

կարողությունների 

բացահայտում։ 

Յուրաքանչյուր 

աշակերտի համար 

անձնական առաջընթացի 

պլանի կազմում։ 

Ուսուցիչներ, 

դասեկներ 

Մինչև օգոստոսի 

30-ը և տարվա 

ընթացքում 

 

2.5 Աշակերտների 

հետաքրքրությունների, 

կարողությոնների և 

նախասիրությունների 

հիմման վրա առաջնային 

առարկաների ցանկի 

առանձնացում։ 

Ուսումնական պլանը 

սովորողների 

 կարիքների ու 

հետաքրքրություններին 

համապատասխանեցում։ 

ՈԻսուցիչներ, 

փոխտնօրեններ 

Մինչև օգոստոսի 

30-ը և տարվա 

ընթացքում 

 

3 ԾՆՈՂ-ԴՊՐՈՑ ԿԱՊԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

3.1 Որոշումների կայացման 

գործում աշակերտների և 

նրանց ծնողների 

ներգրավում։ 

Մանկավարժների 

/ուսուցիչների/ 

աառաջարկությունների 

քննարկումների 

կազմակերպում։ 

 

 

Տնօրեն, 

փոխտնօրեններ, 

դասղեկներ, ծնող 

խորհուրդ 

Տարվա 

ընթացքում 
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3.2 Ծնողների և 

մանկավարժների 

համագործակցությամբ 

ա․ դաստիարակչական 

աշխատանքների 

տարեկան պլանի 

նախագծի ներկայացում 

բ․ դասարանական /և 

համադպրոցական/ 

ժողովների 

կազմակերպում և 

անցկացում 

Դասղեկներ, 

ծնող խորհուրդ 

Օգոստոսի 30  

Տարվա 

ընթացքում 

Տարվա 

ընթացքում 

 

3.3 Արտադասարանական և 

արտադպրոցական 

միջոցառումների 

ակտիվացում և 

աշակերտների ու 

ծնողների շրջանում 

ուսման նկատմամբ 

հետաքրքրության 

բարձրացում։ 

Դասղեկներ, 

դաստ․ գծով 

փոխտնօրեն 

Տարվա 

ընթացքում 

 

4 ՄԱՐԶԱԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ 

4.1  

Ֆիզիկական և 

ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանն 

ուղղված դասարանական 

և համադպրոցական 

միջոցառումների 

կազմակերպում: 

 

 

 

Դասղեկներ, 

ծնող խորհուրդ 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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4.2 Դպրոցում աշակերտների 

թվի ավելացմանը 

նպաստող 

միջոցառումների 

կազմակերպում: 

Դպրոցի 

միջոցառումներին 

մասնակից դարձնել մեր 

համայնքի քլաստերների 

դպրոցներին: 

 

Դպրոցի 

կոլեկտիվ, 

ծնողներ 

Մշտապես  

 

Որպես վերջաբան՝ 

Վերը նշված նպատակների իրականացման համար ցանկալի կլինի, որ բոլորս 

հիշենք Պյութագորասի հետևյալ խոսքերը. «Առավոտյան արթնանալով՝ հարցրու «Ես 

ի՞նչ պետք է անեմ»: Երեկոյան՝ նախքան քնելը՝ «Ես ի՞նչ եմ արել»: 
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ՑԱՆԿ 

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը կազմելու համար օգտագործված 

գրականության և իրավական ակտերի  

ՀՀ Օգտագործված գրականության 

կամ իրավական ակտի անվանումը 

Հեղինակը Հրատարակման կամ 

ընդունման տարեթիվը N 

1 Դպրոցի ղեկավարում և 

կառավարում 

Ս․ Խրիմյան և 

ուրիշներ 

Երևան-2003 

2 «Դաստիարակչական 

աշխատանքը դպրոցում» 

/Ձեռնարկ դաստիարակության 

գծով փոխտնօրենների և 

դասղեկների համար/ 

ՀՀ ԿԳՆ 

կրութոյան 

ազգային 

ինստիտուտ 

Երևան-2007 

3 «Դասղեկ» /նոր մոտեցումներ 

դաստիարակչական 

աշխատանքներում/ մեթոդական 

ձեռնարկ 

Ռուզաննա 

Մուրադյան 

Երևան-2007 

4 Դպրոցի զարգացման  

ծրագիր 

Գագիկ Մելիքյան 

Ռուզաննա 

Մուրադյան 

Արտաշես 

Թորոսյան 

Երևան-2014 

5 «Դաստիարակչական 

աշխատանքը դպրոցում։ 

Մասնագիտական կողմնորոշման 

խնդիրներ» 

ՀՀ ԿԳՆ 

կրթության 

ազգային 

ինտիտուտ 

/խումբ՝ Մ. 

Դավթյան և 

ուրիշներ/ 

Երևան-2010 

6 Դպրոցի զարգացման ծրագիրը Ռ. Մուրադյան և 

ուրիշներ 

Երևան-2014 

7 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք 14.04.1999թ., ՀՕ297 

8 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք 10.07.2009թ., ՀՕ 160-Ն 
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9 «Օրինակելի կանոնադրության 

«Հայաստանի Հանրապետության 

պետական հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության» 

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում 

26.12.2002թ., N2179-Ն, N 

3 հավելված 

10 «Պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության 

տնօրենի ընտրության 

/նշանակման/ կարգը 

հաստատելու մասին» 

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում 

04.03․2010թ., N319-Ն 

11 «Հանրակրթության պետական 

չափորոշչի ձևավորման և 

հաստատման կարգը և 

հանրակրթության պետական 

չափորոշիչը ․․․ մասին» 

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում 

08.04.2040թ., N439-Ն 

12 «Հանրակրթության ուսումնական 

հաստատության գործունեության 

ներքին և արտաքին գնահատման 

չափորոշիչները և իրականացման 

կարգը հաստատելու մասին» 

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում 

03.092010թ., N1334-Ն 

13 «Հայաստանի Հանրապետության 

ընդհանուր ծրագրեր 

իրականացնող հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության 

մանկավարժական աշխատողների 

պաշտոնների անվանացանկը և 

նկարագրերը հաստատելու 

մասին» 

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում 

14.10.2010թ., N1391-Ն 

14 «Կարգ Հայաստանի 

Հանրապետության «Պետական 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություն»  

ՀՀ ԿԳ նախարարի 

հրաման 

18.03.2010թ., N113-Ն 
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պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի՝ խորհրդի 

ձևավորման» 

15 «Օրինակելի կանոնադրություն 

«Հայաստանի հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության 

աշակերտական խորհրդի» 

ՀՀ ԿԳՆ 

նախարարի 

հրաման 

17.05.2011թ., N571-Ն 

16 «Կարգ հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատությունների տարեկան 

բյուջեի պլանավորման և բյուջեի 

տարեկան ծախսերի 

հաշվետվության» 

ՀՀ ԿԳՆ 

նախարարի 

հրաման 

30․03․2015թ․ N205Ա/Ք 

17 «Կրթության կազմակերպման 

մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության ծառայությունների 

տրամադրման կարգ» 

ՀՀ ԿԳՆ 

նախարարի 

հրաման 

13․04․2017թ․ N370-Ն 

18 «Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության զարգացման 2015-2016 

թվականների պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» 

ՀՀ օրենքի 

նախագիծ 
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