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                                                                     ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հաստատության անվանումը, համարը`  Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ 139 ավագ դպրոց  

Հաստատության հասցեն` Նոր Նորք վարչական շրջան 2-րդ զանգված Ն.Ստեփանյան 3 

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլհասցեն` հեռ. 63-55-70,  139dproc@rambler.ru 

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների    համար 

Դասարանների 

թիվը 

2013-2014 

ուստարի 

2014-2015 

ուստարի 

2015-2016 

ուստարի 

Փոփոխությունների դինամիկան 

(աճ կամ նվազում) 

6-րդ դասարան 2   Նվազում 

7-րդ դասարան 3 2  նվազում 

8–րդ դասարան 1 3 2 աճ 

9-րդ դասարան 3 1 3 նվազում 

10-րդ դաս. 7 7 2 կայուն 

11-րդ դաս. 8 7 6 նվազում 

12-րդ դաս. 7 8 7 աճ 

ընդամենը 31 28 20 նվազում 

 

Նվազման դինամիկան օբեկտիվ է, պայմանավորված հիմնական դպրոցի մարման ավագ 

դպրոցի աշակերտների թվի կրճատմամաբ, մասամբ նաև  արտագաղթով 

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

համար 

Սովորողների 

թիվը 

2013-2014 

ուստարի 

2014-2015 

ուստարի 

2015-2016 

ուստարի 

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ կամ 

նվազում) 

5-րդ դասարան     

6-րդ դասարան 59   Նվազում 

7-րդ դասարան 69 54  Աճ 

mailto:139dproc@rambler.ru
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8-րդ դասարան 36 70 58 Աճ 

9-րդ դասարան 85 33 67 Նվազում 

10-րդ դաս. 147 121 44 Նվազում 

11-րդ դաս. 162 151 112 Նվազում 

12-րդ դաս. 176 162 148 Նվազում 

ընդամենը 734 591 429 Նվազում 

 

Նվազման դինամիկան օբեկտիվ է, պայմանավորված հիմնական դպրոցի մարմամբ,  ավագ 

դպրոցի աշակերտների թվի կրճատմամբ, մասամբ նաև արտագաղթով: 

  

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 

ուստարիների համար  

Ցուցանիշը 2013-2014 

ուստարի 

2014-2015 

ուստարի 

2015-2016 

Ուստարի 

Փոփոխություններ

ի դինամիկան (աճ 

կամ նվազում) 

Սովորողների ընդհանուր 

թիվը ուսումնական տարվա 

սկզբին` տվյալ ուստարվա 

սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

734 591 429  

Սովորողների ընդհանուր 

թիվը ուսումնական տարվա 

վերջին` տվյալ ուստարվա 

մայիսի 25-ի դրությամբ 

731 576 423 նվազում 

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում ընդունված 

սովորողների թիվը 

26 19  նվազում 

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում հեռացած 

սովորողների թիվը 

23 21  նվազում 
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Նվազման դինամիկան օբեկտիվ է, պայմանավորված հիմնականում արտագֆաղթով: 

  

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 

ուստարիների համար 

Ցուցանիշը  2013-2014 

ուստարի 

2014-2015 

ուստարի 

2015-2016 

ուստարի 

Փոփոխություն ների 

դինամիկան (աճ կամ 

նվազում) 

Ուսուցիչների ընդհանուր 

թիվը 

80 74 55 նվազում 

Ուսուցիչների միջին 

շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը կամ 

դրույքաչափը 

 14 14 նվազում 

 

Պատճառը արտադրական ծավալների նվազումն է: 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և 

նախորդ 2 ուստարիների համար 

 

Ուսուցիչների թիվը 2013-2014 

ուստարի 

2014-2015 

ուստարի  

2015-2016 

ուստարի  

Փոփոխությունների 

դինամիկան (աճ 

կամ նվազում) 

Մինչև 30 տարեկան 5 3 3 Նվազել 

31-ից 40 տարեկան 5 3 2 Նվազել 

41ից -50 տարեկան 23 19 15 Նվազել 

51-ից -55 տարեկան 16 1 17 Նվազել 

56 տարեկան և ավելի 31 48 18 աճ 

 

Նվազման դինամիկան օբեկտիվ է, պայմանավորված արտադրական ծավալների նվազմամբ, 

որպես` հետևանք`երիտասարդ մասնագետների ընդգրկման անհնարինության: 
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Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի 

վերաբերյալ 

 

Պաշտոնը Անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Տվյալ 

պաշտոնում 

աշխատելու 

ժամանակահատ

վածը 

Տվյալ 

հաստատու

թյունում 

աշխատելու 

ժամանակա

հատվածը 

Պետական 

պարգևները, 

կոչումները և այլն 

Տնօրեն Կլարա Գագիկի 

Ջհանգիրյան 

2 2 Իրավաբանակն 

գիտությունների 

թեկնածու 

Տնօրենի 

տեղակալ 

ուսումնական 

գծով 

Սուսաննա 

Վլադիմիրի 

Սարգսյան 

1 1  

Տնօրենի 

տեղակալ 

տնտեսական 

գծով 

Ռուզաննա 

Սուրենի 

Հարությունյան  

2 2  

Տնօրենի 

տեղակալ Մկա 

գծով 

Սիլվա 

Ղազարյան 

 

  

5 

 

 

Հաշվապահ Արշակ 

Համբարձումի 

Ղազարյան 

19 19  

 

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի 

վերաբերյալ 
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Անուն, 

ազգանուն, 

հայրանուն 

Աշխատանքի վայրը, 

զբաղեցրած 

պաշտոնը 

Կրթությունը Հաստատության 

խորհրդի կազմում 

ընդգրկված լինելու 

ժամանակահատվածը 

Պետական 

պարգևները, 

կոչումները 

և այլն 

Կարեն 

Մնացականյանը 

ՀՀ ԿԳՆ  բարձրագույն   

Գայանե 

Սողոմոնյան 

ՀՀ 

քաղաքապետարանի 

Կրթության 

վարչության պետ 

բարձրագույն 1  

Սենուշկա 

Ալեքսանյան 

 Հ 139 ավագ դպրոցի 

ուսուցչուհի 

բարձրագույն 1   

Քոչարյան 

Գայանե  

Հ 139 ավագ 

դպրոցում 

ուսուցչուհի 

Բարձրագույն 2/  

Մոնիկա 

Հովհաննիսյան 

Ծնող  բարձրագույն 2   

Նաիրա 

Կարապետյան 

Հ 139 ավագ 

դպրոցում բուժքույր 

Միջինմասնագի

տական 

2   

 

Խորհուրգը գործում է համաձայն կանոնադրության, նիստերը գումարվում են ժամանակին, 

քննարկվող հարցերի շրջանակը համապատասխանում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությանը: 

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի 

վերաբերյալ 

 

Դասասենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

 

Սեղան-

նստարանների 

դասավորվածու

թյան ձևը 

Սեղան-

նստարաննե

րի թիվը 

Սեղան-

նստարանների 

շարքերի և 

միմյանց միջև 
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(շարքերով, 

շրջանաձև, T-

աձև, П-աձև, 

խառը) 

հեռավորությունն

երը  

Դասասենյակ N6 18մ2 T 9 60սմ 

Դասասենյակ N7 37մ2  13 60սմ 

Դասասենյակ N8 37մ2 T 13 60սմ 

Դասասենյակ N9 37մ2 T 10 60սմ 

Դասասենյակ N11 55մ2 T 8 60սմ 

Դասասենյակ N12 55մ2 T 13 60սմ 

Դասասենյակ N21 54մ2 T 11 60սմ 

Դասասենյակ N22 54մ2 

 

T 10 60սմ 

Դասասենյակ N24 54մ2 T 15 60սմ 

Դասասենյակ N26 54մ2 T 12 60սմ 

Դասասենյակ N28 55մ2 T 15 60սմ 

Դասասենյակ N34 30մ2 T 9 60սմ 

Դասասենյակ N37 54մ2 T 13 60սմ 

Դասասենյակ N39 54մ2 T 8 60սմ 

Դասասենյակ N43 36մ2 T 9 60սմ 

Դասասենյակ N44 36մ2 T 12 60սմ 

Դասասենյակ N45 72մ2 T 11 60սմ 
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Դասասենյակ N46 54մ2 T 10 60սմ 

Դասասենյակ N47 30մ2 T 6 60սմ 

 

Կարելի է կցել դասասենյակների և դրանցում սեղան-նստարանների դասավորվածության 

գծագրերը՝ նշելով հեռավորությունները:  

Դասասենյակներում նստարանների դասավորվածությունը առավելագույնս ապահովում է  

ուսումնական գործընթացի  արդյունավետ իրականացումը: 

 

  

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի 

վերաբերյալ 

 

 

Դասասենյակի 

համարը 

Դասասենյակի 

մակերեսը (քմ) 

Մեկ սովորողին ընկնող 

մակերեսը (քմ) 

Նորմերից պակաս 

կամ ավել մակերեսը 

(քմ) 

Դասասենյակ N6 18մ2 1մ2 նորմալ 

Դասասենյակ N7 37մ2 1,5 մ2 նորմալ 

Դասասենյակ N8 37մ2 1,5մ նորմալ 

Դասասենյակ N9 37մ2 1,5մ ավել 

Դասասենյակ N11 55մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N12 55մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N21 54մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N22 54մ2 

 

2մ ավել 
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Դասասենյակ N24 54մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N26 54մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N28 55մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N34 30մ2 1,5մ նորմալ 

Դասասենյակ N37 54մ2 2մ նորմալ 

Դասասենյակ N39 54մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N43 36մ2 1,5մ նորմալ 

Դասասենյակ N44 36մ2 1,5մ նորմալ 

Դասասենյակ N45 72մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N46 54մ2 2մ ավել 

Դասասենյակ N47 30մ2 1,5մ ավել 

 

Վերլուծել դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսին վերաբերող իրավիճակը 

և կատարել եզրահանգումներ: 

Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը համապատասխանում է ընդունված նորմենրին: 

 

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և 

սովորողների տեղեկացված լինելու մասին 

N Չափանիշը Կատարել նշում 

համապատասխան 

փաստաթղթի և գույքի 

առկայության մասին (գրել 

փաստաթղթի անվանումը և 

ընդունման ամսաթիվը, 

թվարկել առկա գույքը) 
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Արձանագրել իրավիճակը 

1. Ուսումնական հաստատության 

աշխատակազմը և սովորողները 

տիրապետում են արտակարգ 

իրավիճակներում գործելու 

վարքականոններին 

այո 

2. Ուսումնական հաստատության 

աշխատակազմը և սովորողները 

տեղեկացված են հաստատությունում առկա 

անվտանգության միջոցների (էլեկտրական 

վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ 

ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են 

դրանց օգտագործման կանոններին 

այո 

 

 

Բոլոր շահառուները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու կանոններին: 

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին 

պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում 

իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ 

 

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, 

նկարագիրը և օգտագործված 

ուսումնական նյութերը և 

պարագաները 

Մասնակից 

սովորողների և 

աշխատակիցների 

թիվը 

2013-2014 11դասարան Հրդեհ-կրակմարիչ, ավազ, 233 
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  դույլ,կացին,  

 

2014-2015 6912--րդ 

դասարան 

Երկրաշարժ, բժշկական 

պատգարակ, բժշկական 

պայուսակ,  դեղորայք 

884 

2015-2016 9-12 

դասարան 

Գազային պայթյուն – 

կրակմարիչ, ավազ, դույլ, կացին 

741 

 

Բոլոր աշակերտները  տեղեկացված են արտակարգ իրավիճակներում գործելու կանոններին:  

Աղյուսակ 12. 

Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող 

սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և 

վարժանքների վերաբերյալ 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի 

անվանումը, նկարագիրը և 

օգտագործված պարագաներն ու 

ուսումնական նյութերը 

  

Մասնակից 

սովորողների և 

աշխատակիցների 

թիվը 

2012-2013 5-12 Երկրաշարժ-տարահանում 

Պատգարակ 

Բժշկական  

 

1043 

2013-2014 6-12 Հրդեհ 

Կրակմարիչներ, կացին, լոմ, 

ավազ 

807 
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2014-2015 7-12 Ջրհեղեղ 

Փրկարարական միջոցներ 

641 

 

Աշակերտները և դպրոցի անձնկազմը տեղեկացված են աղետների ժամանակ իրականացվող 

անհրաժեշտ գործելաոճին: 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին 

 

 

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ 

համակարգով 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո Ոչ 

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում 

հաստատության շենքը) 

Դասասենյակները, 

դահլիճները, այլ 

սենյակները, 

միջանցքները և այլն 

Ջեռուցման ձևը, 

(վառելիքի 

տեսակը) 

Ջերմաստիճանը 

շրջայցի պահին 

Ջեռուցման 

ժամերը 

 

Դասասենյակ N6 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N7 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N8 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N9 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N11 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N12 գազ 18 շուրջօրյա 
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Դասասենյակ N21 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N22 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N24 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N26 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N28 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N34 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N37 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N39 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N43 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N44 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N45 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N46 գազ 18 շուրջօրյա 

Դասասենյակ N47 գազ 18 շուրջօրյա 

Միջանցքներ գազ 18 շուրջօրյա 

դահլիճներ գազ 18 շուրջօրյա 

Օդի ջերմաստիճանը դասարաններում և միջանցքներում համապատասխանում է 

սանիտարական  նորմերին: 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, 

սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ  

 

 

Հաստատության ջրամատակարարումը 

(լրացնել համապատասխան սյունակը) 



17 
 

Ապահովված է 

շուրջօրյա հոսող խմելու 

ջրով (ընդգծել այո կամ 

ոչ բառերը) 

Ապահովված է հոսող 

խմելու ջրով, բայց ոչ 

շուրջօրյա 

Ապահովված չէ հոսող խմելու 

ջրով 

այո Օրեկան քանի՞ ժամ է 

ջրամատակարարումը  

(նկարագրել խնդիրը)  

ոչ 24ժամ (պարզաբանել ինչպե՞ս է 

լուծվում ջրամատակարաման 

հարցը) 

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը 

Սանհանգույցները գտնվում է վատթար  վիճակում, ունի  ամբողջովին վերանորոգման 

կարիք: 

Շենքի 

հարկը  

 

Սանհա

նգույցն

երի 

թիվը 

Աղջիկներ

ի սան-

հանգույցի 

առկայու 

թյունը 

(ընդգծել 

այո կամ 

ոչ 

բառերը) 

Տղաների 

սան-

հանգույցի 

առկայու 

թյունը 

(ընդգծել 

այո կամ 

ոչ 

բառերը) 

Հիգիենայի 

պարագանե

րի առկայու 

թյունը 

(ընդգծել 

այո կամ ոչ 

բառերը) 

Հարմարեց 

վածությունը 

հաշմանդա 

մություն 

ունեցող 

անձանց 

կարիքներին 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 

բառերը) 

 

Վերանո 

րոգված են, 

թե ոչ 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 

բառերը) 

1-ին 

հարկ 

3 Այո 

 

Այո  

 

Այո 

 

ոչ 

 

Ոչ 
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2-րդ 

հարկ 

5 այո այո այո ոչ ոչ 

3-րդ 

հարկ 

2 այո այո այո ոչ ոչ 

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը: 

Սանհանգույցները գտնվում է վատթար վիճակում,  ունի ամբողջովին վերանորոգման կարիք: 

 

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի 

կազմակերպման վերաբերյալ 

 

 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո Նախորդ օրը նախապես 

պատվիրած սննդամթերքը 

առավոտյան դասավորում եմ  

մատուցարաններում ըստ տեսակների, 

որպեսզի դասամիջոցների  համար 

նախատեսված կարճ 

ժամանակահատվածը արդյունավետ 

օգտագործվի 

Ոչ  

(նկարագրել, թե ինչպես է 

կազմակերպվում սովորողների և 

աշխատակիցների սննդի ապահովման 

խնդիրը) 

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի 

վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո V  Ոչ  

Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային 

ծառայության 

Սննդի Միաժա Սառը և տաք Լվացարանի և Տաք սննդի Վերանո 
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կետի 

տեսակը 

(բուֆետ, 

ճաշարա

ն ) 

մանակ 

սնվելու 

հնարավ

որությու

ն 

ունեցող 

անձնաց 

թիվը և 

տարածք

ը (քմ) 

հոսող ջրի 

առկայությու

նը 

(ընդգծել այո 

կամ ոչ 

բառերը) 

հիգիենայի 

պարագաների 

առկայություն

ը (ընդգծել այո 

կամ ոչ 

բառերը) 

հնարավոր

ությունը 

(ընդգծել 

այո կամ 

ոչ 

բառերը) 

րոգված է, 

թե ոչ  

(ընդգծել 

այո կամ ոչ 

բառերը) 

բուժկետ 40մ2 Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

Այո  

Ոչ 

 

Դպրոցի տնօրինությունը արել է առավելագույնը բուֆետը անհրաժեշտ պարագաներով 

հագեցնելու և սննդի անվտանգությունն  ապահովման համար:  

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և 

բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ  

 

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ 

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը) 

Այո  Ոչ 
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(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում 

սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին 

բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:) 

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին 

բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) 

Այո 

Ոչ 

Բուժկետ

ի 

գտնվելու 

հարկը և 

տարածք

ը (քմ) 

Բուժաշխատո

ղներ թիվը և 

նրանց 

պաշտոնները 

Բուժկետ

ում 

առկա 

գույքը 

Բուժկետը 

վերանո 

րոգված է, թե ոչ  

(ընդգծել այո 

կամ ոչ բառերը) 

Սանիտա

րական 

վիճակը  

Առաջին 

բուժօգնության 

միջոցների և դեղերի 

առկայությունը  

1-ին 

հարկ 

18մ2 

1 Առկա է 

անհրաժ

եշտ 

համապ

ատասխ

ան 

գույքը 

Այո 

Ոչ 

Բավարա

ր 

Առկա է 

 

Բուժկետը  հագեցած է առաջին օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ  

պարագաներով և լիովին կատարում է իր առջև դրված խնդիրը: 
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Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և 

սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ  

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ 

նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում 

Դեպքը Ամսաթի

վը 

Դասարանը, 

սովորողը(նե

րը) 

Ձեռնարկված 

միջոցառումը 

1.Ծխախոտի օգտագործում 18.10 11-րդ Կինո դիտում 

2.Ծխախոտի օգտագործում 17.10 9-րդ Զրույց աշակերտի հետ 

3.    

........    

Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն 

կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և 

միջոցառումները 

Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը 

 

1.Կարողանալ ասել <<ոչ>> վտանգավոր 

առարկաներին, թմրամիջոցներին, ծխախոտին 

16.11 Կինո դիտում, 

քննարկում 

2.   

........   

Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, 

դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը 

Դեպքը Ամսաթի Դասարանը Բացահայտմանն ու 

կանխմանն ուղղված 
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վը քայլերը  

1.Ալկոհոլ,ծխախոտ, 

հոգեմետ նյութեր 

2.<<Վնասակար 

սովորույթներ>> 

3.<<Քվեարկենք ընդդեմ 

ծխելու>> 

 18.12.1+6 

 

03.12.16 

 

11.12.16 

12-4 

 

12-7 

 

9-3 

2.Ձեռքի կոտրվածք  10-րդ Բուժ օգնություն, 

ոստիկանի միջամտում 

.....    

Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, 

դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները  

 

Դեպքը Ամսաթ

իվ 

Դասարանը, 

սովորողը(ներ

ը) 

Բացահայտման, 

քննարկման 

մեխանիզմը, 

ձեռնարկված քայլերը և 

կանխարգելման 

ուղիները  

1.     

2. Սովորողների նկատմամբ 

ֆիզիկական կամ  

հոգեբանական ճնշման 

մեթոդների կիրառումը 

արգելվում է: 

   

.........    
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Ուսումնական հասատության կողմից 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 և մեխանիզմներ 

Միջոցառում Ամսաթ

իվ 

Մասնակիցնե

րը, դրանց 

թիվը  

Առաջադրված 

մեխանիզմ 

1. Ծնողական ժողովներ 

/պարբերաբար/ 

 300-ից ավելի Երեխաների 

դաստիարակության 

հարգելի և դպրոց 

կյանքի խնդիր 

քննարկում 

2.կոնֆերանսներ 

/պարբերաբար/ 

  Դասղեկների և 

ծնողների 

համագործակցում 

.......    

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման 

մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով 

Դասընթացի անվանումը, 

միջոցառման թեման, 

օգտագործված 

ուսումնամեթոդական նյութերը  

1.<<ՁԻԱՀ-ի օրը>> երկխոսություն 

2.<<ՁԻԱՀ-ի օրը>>, 

դասախոսություն 

Ամսաթ

իվ 

 

 

03.12.20

15 

Դասարանը(նե

րը)  

 

 

10-5/տնտ. 

հոսք/ 

Մասնակիցներ

ի թիվը 

 

 

Դաս.և 3 ուս. 
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3.<<ՁԻԱՀ-ի օրը>> զեկույցներ 

4.<<ՁԻԱՀ-ը>>, դաս.միջոցառում 

5.<<ՁԻԱՀ-ը և կանխարգելումը>>, 

միջոցառում 

04.12.20

15 

01.12.20

15 

27.01.16

թ. 

14.05.16

թ. 

12-8 

/կենսաքիմիա/ 

11-1 

 

8-1 

12-

8/կենսաքիմիա 

Դաս. և 6 ուս 

Դաս. 

Դաս. 

 

Դաս. և 7 ուս. 

1.Ծնողական ժողովներ 

/պարբերաբար/ 

 300-ից ավելի Երեխաների 

դաստիարակու

թյան հարգելի և 

դպրոց. Կյանքի 

խնդիր. 

քննարկում 

2.կոնֆերասներ /պարբերաբար/ - - Դասղեկների և 

ծնողների 

հմագործակցու

թյուն 

.........    

Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և 

կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ 

հոգեբանական ճնշման դեմ 

Դասընթացի անվանումը, 

միջոցառման թեման, 

օգտագործված 

ուսումնամեթոդական նյութերը 

 

Ամսաթ

իվ 

Դասարանը(նե

րը) 

Մասնակիցներ

ի թիվը  
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1.երեխաների և դեռահասների 

վարքագծային շեղումների 

պատճառը 

 8.12 Ամբողջ դպրոցի 

աշակերտները 

2.    

..........    

 

Ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքները կարելի է 

գնահատել բավարար և աշխատանքը կատարել պարբերաբար: 

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ 

ուսումնական տարում  

 

Հիմնական 

առարկանե

ր 

Սովորողների թիվը Հիմնական 

առարկաներից 

տարեկան 

գնահատականների 

միջինը 

և 9-րդ, 12-րդ 

դասարաններում  

պետական 

ավարտական 

քննությունների 

միավորների միջինը 

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. 

Հայոց լեզու  72 139  12 15  11 14 

Մաթեմատի

կա 

 72 139  11 13  11 13 

Օտար լեզու  72 139  13 14  13 14 

Բնագիտութ

յուն 

 72 139  11 13  11 13 
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Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ 

ուստարում  

 

Հիմնական 

առարկանե

ր 

Սովորողների թիվը Հիմնական 

առարկաներից 

տարեկան 

գնահատականների 

միջինը 

4-րդ դասարանում 

գիտելիքների 

ստուգման և 9-րդ, 

12-րդ 

դասարաններում 

պետական 

ավարտական 

քննությունների 

քննությունների 

միավորների միջինը 

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. 

Հայոց լեզու  72 139  12 15  11 14 

Մաթեմատի

կա 

 72 139  11 13  11 13 

Օտար լեզու  72 139  13 14  13 14 

Բնագիտութ

յուն 

 72 139  11 13  11 13 

Հայոց 

պատմ. 

 72 139  12 15  12 16 

Ֆիզկուլտու

րա 

 72 139  15 16  16 17 

ընդամենը  72 139       

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների 

արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ 
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Քննական 

առարկաներ 

Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ 

ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ ըստ կրթական աստիճանների 

Քննությունների միջին 

միավորների աճի տոկոսը 

Քննությունների միջին 

միավորների նվազման տոկոսը 

4-րդ. 

դաս. 

9-րդ. 

դաս. 

12-րդ. 

դաս. 

4-րդ. 

դաս. 

9-րդ. 

դաս. 

12-րդ. 

դաս.  

Հայոց լեզու  - -  0,9 0,7 

Մաթեմատիկ

ա  

 - -  - - 

Օտար լեզու  - -  - - 

բնագիտությո

ւն 

 - -  - - 

Հայոց պատմ.  - 1,5    

Ֆիզկուլտ.  1,5 1,5    

ընդամենը       

 

Հայոց լեզվի դասավանդման որակը կարիք ունի վերանայման, իսկ հայոց պատմության 

նվաճումը  գնահատվում է բավարար 3.1 կետի 2-ից 16-րդ ցուցանիշների հաշվարկի համար 

անհրաժեշտ է կատարել հաստատության վիճագրական տվյալների վերլուծություն և լրացնել 

ստորև բերված աղյուսակ 21-ը: 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 

ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների 

 

Ցուցանիշ 2013-

2014ուստարի 

2014-2015 

ուսատրի 

2015-2016 

ուստարի 

1-ից  

4-

րդ. 

դաս

5-ից  

9-

րդ. 

դաս

10-

ից 

12-

րդ. 

1-ից  

4-

րդ. 

դաս

6-ից  

9-

րդ. 

դաս

10-

ից 

12-

րդ. 

1-ից  

4-

րդ. 

դաս

7-ից  

9-

րդ. 

դաս

10-ից 

12-

րդ. 

դաս.  
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. . դաս

.  

. . դաս

.  

. . 

Գերազանց 

առաջադիմությամբ 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը՝ ըստ կրթական 

աստիճանների  

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ 

կրթական աստիճանում «9» 

և «10» տարեկան 

գնահատական ունեցող 

սովորողների թվի 

հարաբերությունը  այդ 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

 53 

 

 

 

 

14,7 

 

42 

 

 

 

 

7 

 

- 47 

 

 

 

 

18.9 

 

40 

 

 

 

 

8,2 

- - 

 

 

 

 

- 

25 

 

 

 

 

5,8 

 

 

 

 

 

 

Ցածր առաջադիմությամբ 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը` ըստ կրթական 

աստիճանների 

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

«4», «5» և «6» տարեկան 

գնահատական ունեցող 

սովորողների թվի 

հարաբերությունը այդ 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 85,3 93  81,1 91,8  - 94,2 
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Ավարտման գործակից՝ 

ըստ կրթական 

աստիճանների  

(հաշվարկ. տարրական, 

հիմնական և միջնակարգ 

դպրոցի ավարտական 

դասարաններում  

քննություններից դրական 

տարեկան գնահատական 

ստացածների 

հարաբերությունը  նույն 

դասարանների 

սովորողների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 361 

37,6 

599 

62,4 

 249 

33 

485 

64,3 

 157 

26,6 

434 

73,4 

Երկտարեցիների թիվը և 

տոկոսը՝ ըստ կրթական 

աստիճանների 

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

երկտարեցիների թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 - -  - -  - 2 

0,3 

Կրկնուսույցների մոտ 

պարապող սովորողների 

թիվը և տոկոսը՝ ըստ 

կրթական աստիճանների 

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ 

 - -  - -  - - 
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կրթական աստիճանում 

կրկնուսույցների մոտ 

պարապողների թվի 

հարաբերությունը նույն 

կրթական աստիճանում 

սովորողների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Միասնական 

քննություններին 

մասնակիցների թիվը և 

տոկոսը՝ 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ  

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից 

միասնական 

քննություններին 

մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

____ ____ 188 

69,1 

____ ____ 110 

62,5 

____ ____ 97 

64,7 

Ավարտական և 

միասնական 

քննություններից 

անբավարար ստացած 

____ ____ - 

- 

____ ____ 1 

0,5 

____ ____ 1 

0,6 
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շրջանավարտների թիվը և 

տոկոսը՝ 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ  

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից 

ավարտական և 

միասնական 

քննություններին 

անբավարար ստացածների 

թվի հարաբերությունը 

շրջանավրտների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

Հիմնական դպրոցն 

ավարտած սովորողներից 

նախնական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունվածների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. 

հիմնական դպրոցի 

շրջանավարտներից 

նախնական և միջին 

մասնագիտական 

____ 28 

52,2 

 

____ ____ 19 

28,7 

____ ____ 18 

1,9 

____ 
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հաստատություններ 

ընդունվածների թվի 

հարաբերությունը 9-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 9-րդ 

դասարանի համար 

Հիմնական դպրոցն 

ավարտած սովորողների 

թիվը և տոկոսը, որոնք 

ուսումը շարունակում են 

ավագ դպրոցներում կամ 

ավագ դասարաններում  

(տոկոսի հաշվարկ. 

հիմնական դպրոցի 

շրջանավարտներից ավագ 

դպրոցներում կամ ավագ 

դասարաններում ուսումը 

շարունակողների թվի 

հարաբերությունը 9-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 9-րդ 

դասարանի համար 

____  ____ ____ 1 

1,1 

____ ____ 2 

17 

____ 

Նախնական 

(արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական 

____ ____ - - ____ - ____ ____ - 
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հաստատություններ 

ընդունված 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտների թիվը և 

տոկոսը  

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից 

նախնական և միջին 

մասնագիտական 

հաստատություններ 

ընդունվածների թվի 

հարաբերությունը 12-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

Բուհեր ընդունված 

շրջանավարտների թիվը և 

տոկոսը՝ 

շրջանավարտների 

ընդհանուր թվի համեմատ  

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ 

դասարանի 

շրջանավարտներից բուհեր 

ընդունվածների 

հարաբերությունը 12-րդ 

դասարանի սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

____ ____ 188 ____ ____ 110 ____ ____ 97 
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տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Լրացնել միայն 12-րդ 

դասարանի համար 

Սովորողների 

բացակայությունների թիվը 

ժամերով՝ ըստ կրթական 

աստիճանների . 

(հաշվարկ. 

հաստատության տվյալ 

կրթական աստիճանի 

բոլոր դասարանների 

դասամատյաններում 

գրանցված 

բացակայությունների 

գումարային թիվը 

արտահայտված ժամերով) 

- 8075 5101

3 

 6311 3742

3 

 5819 29317 

Դասարանից դասարան 

վաղաժամկետ 

փոխադրված սովորողների 

թիվը և տոկոսը՝ըստ 

կրթական ատիճանների  

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ 

կրթական աստիճանում 

դասարանից դասարան 

վաղաժամկետ 

փոխադրված սովորողների 

թվի հարաբերությունը 

նույն կրթական 

աստիճանում սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

- - - - - - - - - 
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տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Ուսումնական տարվա 

ըթացքում տվյալ 

հաստատությունից այլ 

հաստատություն 

տեղափոխված 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը ըստ կրթական 

աստիճանների (տոկոսի 

հաշվարկ. տվյալ կրթական 

աստիճանում տվյալ 

հաստատությունից 

տեղափոխված 

սովորողների ընդհանուր 

թվի հարաբերությունը 

նույն կրթական 

աստիճանում սովորողների 

ընդհանուր թվին` 

տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

այդ թվում 

_ 9 

2,5 

17 

2,8 

_ 4 

1,6 

15 

3,1 

 

_ 7 

4,5 

 

11 

2,5 

-ՀՀ այլ հաստատություններ 

տեղափոխվածների թիվը 

_ 6 14  3 14  3 9 

-այլ երկրների 

ուսումնական 

հաստատություններ 

տեղափոխվածների թիվը 

_ 3 3 _ 1 1 _ 4 2 

ՈՒսումնական տարվա _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
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ընթացքում ուսումն 

ընդհատած (անավարտ 

թողած) սովորողների 

ընդհանուր թիվը ըստ 

կրթական աստիճանների, 

այդ թվում 

-հիվանդության, 

անկարողության 

պատճառով 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

-ընտանիքի սոցիալական 

վիճակի պատճառով 

_ _ _ _ __ _ _ _ __ 

-սովորել չցանականալու 

պատճառով 

_ _ _ __ _ _ __ _ __ 

-այլ պատճառներով  _ _ _ __ _ _ _ __ _ 

 Առաջադիմությունը աճել է, աշակերտների միջև ավելացել է մրցակցությունը: 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  

մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ  

Ցուցանիշ 2013-

2014 

ուստարի 

2014-

2015 

ուստարի 

2015-

2016 

ուստարի 

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական 

օլիմպիադաների մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

8 

0,8% 

10 

1,4% 

2,6% 

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին 

մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և 

տոկոսը (տոկոսի հաշվարկ. մարզային 

8 

20% 10 

20% 

15 

20% 
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առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ 

ստացածների թվի հարաբերությունը 

հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 

 (տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից 

հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թվի հարաբերությունը 

հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

 

 

 

2% 

0,2% 

 

5 

0,8% 

Հանրապետական առարկայական 

օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած 

սովորողների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ 

ստացածների թվի հարաբերությունը 

հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

2% 

1,3% 

1% 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների 

մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաների մասնակիցների թվի 

հարաբերությունը հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

- 

- 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ 

ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական 

օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի 

- 

- 

- 
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հարաբերությունը հաստատությունից 

մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Մարզային և հանրապետական մարզական ու 

մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու 

կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը 

և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվի համեմատ 

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական 

մարզական ու մշակույթի ոլորտում 

ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների 

մասնակիցների թվի հարաբերությունը 

հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

- 

- 

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում 

ստեղծագործական ու կատարողական 

մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների 

թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու 

մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու 

կատարողական մրցույթներին մրցանակներ 

ստացածների թվի հարաբերությունը 

հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր 

թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

- 

- 

 

Առարկայական օլիմպիադաներում սովորողների աճը  նկատելին է, ձեռք բերված արդյունքները 

շոշափելի: Անհրաժեշտ է ձեռնարկել լրացուցիչ միջոցառումներ առարկայական օլիմպիադաների 

նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունը մեծացնելու նպատակով: Արտադպրոցական 

նվաճումները ևս կայուն հիմքերի վրա են, դպրոցում մեծ թիվ են կազմում խմբակներ հաճախող և 

հաջողությունների հասած աշակերտների թիվը:  

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ 
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Ցուցանիշ 2013-

2014 

ուստարի 

2014-

2015 

ուստարի 

2015-

2016 

ուստարի 

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում 

ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն 

մանկավարժական որակավորում ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

80 

27 

0,33% 

78 

48 

0,46% 

79 

79 

100% 

Ըստ մասնագիտության դասավանդող 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը  

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության 

դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ)  

80 

100% 

78 

100% 

79 

100% 

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

1 

1,2% 

2 

2,8 

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- 

- 

- 
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Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ 

այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում 

վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը  

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում 

վերապատրաստում անցած հաստատության 

ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների 

ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

54 

67,5% 

 

75 

96,1% 

78 

98,7% 

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) 

վերապատրաստված և վերապատրաստման 

դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման 

դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների 

թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր 

թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 

 

                                          

1,2% 

1,3% 

 

1,4% 

Ուսուցիչների միջին տարիքը 

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների 

տարիքների գումարի հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 

40-55 

41-56 

42-57 

Միջազգային ու հանրապետական 

պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, 

մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև 

դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, 

գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ 

աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը. 

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված 

մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող 

1 

1,3% 

1 

1,3% 

2 

2,5% 
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հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, 

մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին 

տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների 

թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման 

աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին 

տիրապետող և կիրառող հաստատության 

ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների 

ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

4% 

3,9% 

4,1% 

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ 

ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և 

տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում 

տեղեկատվական հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող 

ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների 

ընդհանուր թվին՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

47 

58,7% 

58 

74,4% 

 

75 

94,9% 

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ 

տնային աշխատանքներ հանձնարարող 

ուսուցիչների թիվը 

- - - 

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր 

թիվը  

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում 

հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած 

օրերի ընդհանուր թիվը) 

47 53 60 
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ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում 

անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 

15 17 21 

ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների 

փոխադարձ դասալսումների թիվը 

18 20 30 

ՈՒսումնական տարվա ընթացքում 

հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական 

պարապմունքների թիվը, 

2 3 5 

Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության 

և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ 

անցկացվող մրցույթներին մասնակցած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը: 

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- - - 

Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության 

և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ 

անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած 

ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած 

հաստատության ուսուցիչների թվի 

հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ 

տոկոսային արտահայտությամբ) 

- - - 

 

Ուսումնական պրոցեսում ուսուցիչների կողմից կիրառվում են նոր և ինտերակտիվ 

մեթոդներ ուսումնական պրոցեսը էլ ավելի ակտիվ դարձնելու համար: Ուսուցիչները զբաղվում 

են նաև մասնագիտական ապահովող գործունեությամբ, ինչը  արտահայտվում է նրանց 

անհատական աշխատանքային տարեկան պլանները: 
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Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին 

 

Ցուցանիշ Տվյալներ 

Գրադարանի տարածքը քմ-ով  90 

Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1 

Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների 

թիվը 

1 

Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի 

թիվը 

8 

Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ 

ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական 

դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 

8320 

-գեղարվեստական գրքերի թիվը  7065 

-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, 

հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 

1255 /220/ 

-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 189 

-ամսագերի թիվը 28 

-այլ  

Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդի նոր 

գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 

2014թ. 

Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 85 

Պատասխանել այո կամ ոչ 

Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Ոչ 

Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական 

պարապմունքներ 

Ոչ 

Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն 

կրթություն 

Այո 

Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է 

վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի 

ուղղությամբ  

Ոչ 
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Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ 

երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների 

բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից 

ոչ 

Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան  ոչ 

Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ 

գրադրանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել 

իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն 

ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ 

այո 

Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ 

համակարգչային ծրագիր 

ոչ 

Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել 

գրադարանավարության հատուկ համակարգչային 

ծրագրից 

այո 

Գրադարանը ապահոված է անհրաժեշտ քանակի դասագրքերով, սակայն կարիք ունի 

գրադարանավարության հստակ համակարգչային ծրագրի ներդրման: 

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և 

դահլիճների վերաբերյալ  

 

Լաբորատորիան

եր, կաբինետներ 

և դահլիճներ 

 

Տարածք

ը (քմ) 

Վերանորո

գման 

կարիքը 

Առկա գույքը, 

լաբորատոր 

սարքավորումնե

րը,պարագաները 

(թվարկել 

հիմնականը և 

նշել քանակները)  

Ուսումնա- 

նյութակա

ն, 

ուսումնա-

դիդակտիկ 

նյութերը 

Լրացուցիչ, 

գույքի, 

սարքա 

վորումների

, 

պարագանե

րի 

նյութերի 

կարիքը 

Ֆիզիկայի 

լաբորատորիա, 

72 այո Մանոմետր-1 

Ուժաչափ-1 

Նյուտոնի 

խողովակ 

Կողմնացույ

ց 
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կաբինետ Գալվանոմետր-1 

Բոյլ- Մարիոտի 

օրենքը-1 

Դրոսել.  կոճ-1 

Էլեկտրոնային 

մեքենա-1 

Լույսի բեվեռ 

ցանց-1 

Ջրադիտակ 

ցուցադր.-1 

Կիսահաղորդիչն

երի հավաքած. -1 

Օպտիկայի 

սկավառակ-1 

Կոնդեսատոր-1 

Ռեոստատ-1 

Էլ.-մագնիսական 

գեներատոր-1 

Հիդրավլիկ-1 

Կամերտոն-1 

Կոմոսվսկու 

պոմպ-1 

Բարոգրաֆ-1 

Էլեկտրոֆոն-66-1 

Սարք մրրիկային 

հոսանք-1 

Կոնդեսատոր-2 

Օսցիլոգրաֆ-1 

Գերձայնային 

գեներատոր-1 

Փոփոխական 

Կալորիմե

տրիկ 

գլանակնե

ր 

Մանրադի

տակ 

Էլեկտրոս

տատիկ 

շփման 

մեքենա 

ամպերոմե

տր 

 

 



46 
 

կոնդեսատոր-

1Գեներատոր-1 

Ոսպնյակի 

հավաքածու-1 

Մետրոնոմ-1 

Ամպերոմետր-2 

Տախոմետր-1 

Ֆոտոէֆեկտ-1 

Մագնիսական 

գրատախտակ-4 

Վակումային 

պոմպ-1 

Էլ.բաշխիչ-1 

Օբեկտիվ-1 

Բարոմետր-

Անդրեոիդ-1 

Լծակավոր 

կշեռք-1 

Սնուցման 

աղբյուր-1 

Ներքին այրման 

շարժիչի մոդել-1 

Դիզելային 

շարժիչի մոդել-1 

Ջերմաչափ-1 

Արքիմեդի դույլ-1 

Մանոմետր-2 

Կշռաքարեր-2 

Հիդրավլիկ 

մամլիչ-1 

Արքիմեդի դույլ-1 
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Նյոքւտոնի 

խողովակ-1 

հաղորդակից 

անոթներ-2 

Ռեսոտատ-4 

Ամպերոմետր-4 

Վոլտմետր-4 

Էլեկտրական 

վարկյանաչափ-1 

Լծակ-1 

Պայտաձև 

մագնիսներ-1 

Ձողաձև  

մագնիսներ-1 

Կալորիմետր-1 

Օպտիկական 

էֆֆեկտների 

դիտասար-1 

Փորձասեղան-1 

Կողմնացույց-

1կիսահաղորդիչ

ներ-1 

Էլ.հոսանքի 

գեներատոր-1 

Շոգետուրբինի 

մոդել-1 

Մանրադիտակ-1 
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Քիմիայի 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

72 այո Մուֆելային 

վառարան-1 

Քարշիչ 

պահարան-1 

Քիմիական 

ապակեղենի 

պահարան-1 

Լաբորատոր 

փորձասեղան-1 

Լաբորատոր 

կշեռք-1 

Մագնիսական 

խառնիչ-2 

Ջրի թորման 

սարք-1 

Ժամացույցի 

ապակի -5 

Էլեկտրական 

վարկյանաչափ-

10 

Չափիչ գլան-5 

Գոլորշիացման 

համար 

Լակումուս

ի թուղթ-

1000 

Ինդիկատ

որ 

թթվայն. 

Ֆենոլֆտա

լեն-1000 

Ինդիկատ

որ հիմն. 

Մեթիլօրա

նժ-1000 

Ֆիլտրի 

թուղթ-

1000 
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ճենապակյա 

թաս-5 

Ունելի ակցան-2 

Շպատել-3 

Ապակե 

չափաբաժակներ 

կոմպլեկտ-3 

Ապակե 

ձողիկներ-20 

Կոլբա 

կոնաձև/էրլյնմեյ

երի կոմպլ./-2 

Կոլբա 

գնդաձև/հարթ/-3 

Կոլբա 

գնդաձև/կլոր/-3 

Էլեկտրական 

սալօջախ-3 

Չափանոթ 

չափիչով 

կոմպլեկտ-2 

Սանդ իր 

սանդաթակով-3 

Ս-աձև 

խողովակ-5 

Պարույրաձև 

հովացուցիչ-2 

Փորձանյոթ-100 

Փորձանոթի 

կանգնավ 

շտատիվ-10 
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Սպիրտայրոց-10 

Ձագարկոմպլեկ

տ-3 

Եռանկյունաձև 

տակդիր-5 

Էքսիկատոր-1 

Եռոտանի-3 

Խառնիչ ապակե-

10 

Կաթոցիկ-10 

Պինցետ-2 

Հեղուկ 

չափանշված 

խողովակ-3 

Ֆիլտրի թուղթ-

1000Լաբորատոր 

կանգնակ 

շտատիվ-5 

Անկյունային 

բռնակ շտատիվի 

համար-5 

Երկկողմանի 

բռնիչ շտատիվի 

համար-5 

Կոլբայի 

օղակաձև 

տակդիր-5 

Մոլեկուլների 

հավաքման 

մոդել-1 

Աղյուսակ 
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Մենդելեևի-2 

Լաբորատոր 

ջերմաչափ-5 

 

 

Կենսաբանությա

ն լաբորատորիա, 

կաբինետ 

72 այո Մարդու կմախքի 

մոդել-1 

Մարդու գանգի 

մոդել-1 

Ակնագնդի 

մոդել-1 

Իրանի մոդել-1 

Ականջի մոդել-1 

Ուղեղի մոդել-1 

Սրտի մոդել-1 

Ուսանող.մոնոկո

ւլ . 

մանրադիտակ-2 

Անատոմիական 

պաստառներ-1 

Բուսական բջջի 

մոդել-2 

Ցորենի հատիկի 

կառուցվածք-2 

Արմատի մոդել-2 

Տերևի կառ. 

Մոդել-2 

Ցողունի բջջ. 

Կառ. Մոդել-2 

Ծաղկի կառուց. 

Մոդ-2 
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Սոճու 

բազմացման 

մոդել-2 

Պտերի բազմաց. 

Մոդել-2 

Մամուռների 

բազմաց. մոդել-2 

Միաբջիջ 

ջրիմուռ. Բազ. 

մոդել-2 

Բազմաբջիջ 

ջրիմուռ. Բազ. 

մոդել-2 

Անձրևորդի արտ 

կառ. մոդ.-2 

Անձրևորդի 

ներ.կառ. մոդ.-2 

Անատամի արտ. 

կառ.մոդ-2 

Անատամի ներ. 

կառ.մոդ-2 

Խեցգետինի արտ. 

կառ.մոդ-2 

Խեցգետինի ներ. 

կառ.մոդ-2 

Մեղվի  արտ. 

կառ.մոդ-2 

Մեղվի ներ. 

կառ.մոդ-2 

Նշտարիքի  արտ. 

կառ.մոդ-2 
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Ձկան արտաքին 

կառ.մոդ-2 

Ձկան ներքին 

կառ.մոդ-2 

Գորտի 

արտաքին 

կառ.մոդ-2 

Գորտի ներքին 

կառ.մոդ-2 

Մողեսի 

արտաքին 

կառ.մոդ-2 

Մողեսի ներքին 

կառ.մոդ-2 

Աղավնու 

արտաքին 

կառ.մոդ-2 

Աղավնու ներքին 

կառ.մոդ-2 

Հավի ձվի  

կառ.մոդ-2 

Շան արտաքին 

կառ.մոդ-2 

Շան ներքին 

կառ.մոդ-2 

 

 

Աշխարհագրությ

ան 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

չունենք չունենք    
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Պատմության 

կաբինետ 

չունենք չունենք    

Ռազմագիտությ

ան 

կաբինետ 

72 72 Պիստոլետ 

ՆԽՍ40-1 

Օդամղ. Հրացան 

0451217400ՄՊ51

2 4.5մմ-1 

Օդանղ.հրացան 

04512117468ՄՊ5

12 4.5մմ-1 

Օդամղիչ 

ատրճանակ0453

02660 ԻԺ-53մմ-1 

Օդամղիչ 

ատրճանակ0453

02488 ԻԺ-53մմ-1 

 

 

 

  

Համակարգչային 

լաբորատորիա, 

կաբինետ 

54  համակարգիչP-

3-6հատ 

համակարգիչ P-

4-11 

տպիչ լազերային 

-2 

հեռուստացույց 

մեծ պատի-2 

Հոսանքի 

սնուցման սարք-

1 

Դյուրակիր 
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համակարգիչ 

Dell-22 

Դյուրակիր 

համակարգիչ 

լիսք. Պահարան-

2 

Ռաուտեր-2 

Ինտերակտիվ 

գրատախտակ 

պրեկտորով 

Համակարգիչ Ա 

խումբ-16 

 

Օտար լեզուների 

լինգաֆոնային 

կաբինետ 

չունենք չունենք    

Արհեստանոց 

(նշել ինչպիսի) 

60  Արհեստագործա

կան գործիքներ 

  

Միջոցառումներ

ի դահլիճ 

240  Դաշնամուր 

<<Կոմիտաս>> 

Աթոռներ 

  

Մարզադահլիճ 540  Մարմնամարզա

կան նժույք-1 

Բասկետբոլի 

շիթ-1 

Զուգափայտ-1 

Կոն նժույք-1 

Տրենաժոր-2 

Տրենաժոր-2 

Սեղանի թենիս-1 

Մարմնամարզա
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պան պատ-10 

Բասկետբոլի 

զամբյուղ-1 

Մարմնամարզա

կան նստարան-5 

Ցատկի կամուրջ-

3 

Վոլեյբոլի սյուն-1 

Մարմնամարզա

կան գերան-1 

Շախմատ-5 

Այծ 

գիմնաստիկայի-

1 

Մարմնամարզա

կան նստարան-4 

Պտտաձող-1 

Թեթև 

ատլետիկայի 

կանգ-2 

Սեղանի թենիս-3 

Մոստիկ 

գիմնազիայի-2 

Դինամոմետր-1 

Մարզասարք-2 

Մարմնամարզա

կան պատ-4 

Մարզասարք-1 

Ուժաչափ-3 

Մարմնամարզա

կան ներքնակ-6 
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Վարկյանաչափ-

1 

Մագլցման 

պարան-1 

Ցատկապարան-

5 

Ուժաչափ-2 

 

 

 

Այլ      

Բոլոր կաբինետները ապահոված են որոշակի մասնագիտական գույքով, չնայած որ շենքային 

պայմանները բարվոք վիճակում չեն: 

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական 

ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար 

Ցուցանիշներ  2013-

2014 

ուստար

ի 

2014-

2015 

ուստար

ի 

2015-

2016 

ուստար

ի 

Փոփոխություննե

րի դինամիկան 

(աճ կամ 

նվազում)  

Սովորող/ուսուցիչ 

հարաբերությունը  

(հաշվարկ. հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը 

ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 

11,0% 7,2% 8,4% նվազում 

Սովորող/ սպասարկող 

անձնակազմ հարաբերությունը  

(հաշվարկ. հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը սպասարկող 

56,5 40,8 38,5 նվազում 
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անձնակազմի ընդհանուր 

թվին) 

Դասարանների միջին 

խտությունը  

(հաշվարկ. հաստատության 

սովորողների ընդհանուր թվի 

հարաբերությունը 

կոմպլեկտավորված 

դասարանների ընդհանուր 

թվին) 

25 23 21 նվազում 

Մեկ սովորողի հաշվով 

հաստատության տարեկան 

նախահաշիվը  

(հաշվարկ. հաստատության 

տարեկան բյուջեով 

հաստատված ամբողջ գումարի 

հարաբերությունը 

հաստատության սովորողների 

ընդհանուր թվին) 

169,4% 185,7% 215,6% աճ 

Սպասարկող անձնակազմի 

միջին աշխատավարձը 

66 83 85 Նվազագույն 

աշխատավարձի 

բարձրացում  

աճ 

Ուսուցչների միջին 

աշխատավարձը  

136 97 94 Ծանրաբոռնված

ության նվազում 

Վարչական աշխատողների 

միջին աշախատավարձը  

151 161 161 աճ 

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ  

 

 2013թ.  2014թ.  2015թ.  
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Հաստատության տարեկան 

նախահաշվում արտաբյուջետային 

միջոցների չափը  

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան 

բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների 

չափի և հաստատության տարեկան 

բյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ)  

0,4% 0,04% 0,4% 

Ծնողների կողմից դրամական 

ներդրումների տարեկան չափը 

- - 105,2% 

Հովանավորչական և դրամաշնորհային 

միջոցների տարեկան չափը  

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա 

կտրվածքով կատարած ներդրումների, 

դրամաշնորհների և հաստատության 

տարեկան բյուջեում) 

  Տարակարգի 

դրամաշնորհ 

 

 

0,08% 

Աշխատավարձերի վճարման գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը (հաշվարկ. աշխատավարձերի 

վճարման հոդվածով՝ ներառյալ 

հարկերը, հաստատության տարեկան 

ծախսերի գումարի և հաստատության 

տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

83,75% 93,4% 92,4% 

Կոմունալ վճարների գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը  

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների 

հոդվածով հաստատության տարեկան 

16,3% 6,6% 7,6% 
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ծախսերի գումարի և հաստատության 

տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

Նոր գույքի, այդ թվում՝ 

սարքավորումների ձեռբերման գծով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

չափը  

(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածով 

հաստատության տարեկան ծախսերի 

գումարի և հաստատության տարեկան 

բյուջեի ընդհանուր գումարի 

հարաբերությունը՝ տոկոսային 

արտահայտությամբ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Վերլուծել հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների 

փոփոխությունների դինամիկան և կատարել եզրահանգումներ դրանց բարելավման վերաբերյալ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____  

 

 

Ցուցանիշ 2013-

2015 

ուստար

ի 

2014-

2015 

ուստար

ի 

2015-

2016 

ուստարի 

Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն 

են ուեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի 

Աշխորհ

րդի 

Աշխորհ

րդի 

Աշխորհր

դի 
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շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը  ձևավոր

ում, 

հասար

ակակա

ն աշխ-ի 

կազմա

կերպու

մ, 

վահան

ակի 

պատրա

ստում 

ձևավոր

ում, 

հասար

ակակա

ն աշխ-ի 

կազմա

կերպու

մ, 

գրադա

րանի 

գրքերի 

թարմա

ցում, 

գրքերի 

նորոգու

մ 

ձևավորո

ւմ, 

հասարա

կական 

աշխ-ի 

կազմակե

րպում,բ

ակում 

նստարա

նների 

տեղադրո

ւմ,   

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր 

նախաձեռնությունների թիվը  

2 4 5 

Սովորողների կողմից կազմակերպած 

միջոցառումների թիվը  

12 16 26 

Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների 

կողմից կազմակերպված համաժողովների, 

սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 

1 2 2 

Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների 

նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը 

Դպրոցի տնօրինությունը աջակցում է աշակերտներին, սատար կանգնում նրանց 

նախաձեռնությունները իրագործելու համար:  

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ 

տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն 

ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում Ամսաթ Մասնակից սովորողների Մեկնաբանությ
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քննարկված խնդրահարույց 

հարցերը և ընդունված 

որոշումները  

իվ տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

ուն 

Ծխելու դեմ Ուս. 

ընթ. 

61%  

2.Ուսուցիչների 

հերթապահություն,  մ/մ-ի 

փոխադարձ դասալսումններ 

Ուս. 

ընթ. 

53%  

3.Ուսուցիչների 

հերթապահություն,  մ/մ-ի 

փոխադարձ դասալսումններ 

Ուս. 

ընթ. 

47%  

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և 

նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

առաջարկված նոր 

նախաձեռնությունները 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.Աշխորհի նախագահի 

ընտրության 

անցկացում,թեկնածուների 

առաջադրում 

05.09 12%  

2. 1.Աշխորհի նախագահի 

ընտրության 

անցկացում,թեկնածուների 

առաջադրում 

04.09 11%  

3. 1.Աշխորհի նախագահի 

ընտրության 

անցկացում,թեկնածուների 

առաջադրում 

07.09 8%  

Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին 
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մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը. 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

կազմակերպված 

միջոցառումները 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Համադպրոցակ

ան 

կամ 

դասարանային 

1.<<Գարուն>> <<Բարի 

գալուստ>>, <<Մարտի 8>>, 

<<Ուսուցչի 

տոն>>,<<Մայիսյան տոներ>> 

 

Ուս. 

ընթ. 

52% Համադպրոց. 

2.<<Սեպտեմբերյան 

ղողանջներ>>,<<Տոնդ 

շնորհավոր, 

ուսուցիչ>>,<<Գալդ բարի,Նոր 

տարի>>,<<Հայոց եղեռն>> 

Ուս. 

ընթ. 

47% Համադպրոց. 

3.<<Բարի գալուստ>>, 

<<Անկախության օր>>, 

<<Դատապարտում ենք և 

պահանջում 

արդարություն>>,<<Ուսուցիչ, 

տոնդ 

շնորհավոր>>,<<Ամանորյա 

ղողանջներ>>, <<Հիշենք, որ 

աշխարհը հիշի>>, 

<<Արևմտահայ 

գրողներ>>,<<Մայիսը 

հաղթանակների ամիս>> 

Ուս. 

ընթ. 

55% Համադպրոց. 

Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական 

կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության ներքին 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

Մեկնաբանությ

ուն 
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կարգապահական կանոնների 

մշակմանը սովորողների 

մասնակցության դեպքերը 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

1.Սահմանել 

հերթապահություն 

Ուս. 

ընթ. 

80%  

2.Պայքար ծխելու դեմ Ուս. 

ընթ. 

80%  

3.Ձերբազատվել 

բջջայիններից 

Անտարբերությունը ծնում է 

չարիք 

Ուս. 

ընթ. 

70%  

Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված 

համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն 

ունեցած սովորողների տոկոսը  

Թվարկել վերջին 3 տարում 

սովորողների կողմից 

կազմակերպված 

համաժողովները, 

սեմինարները, կլոր-

սեղանները, քննարկումները, 

նշել դրանց թեմաները 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից սովորողների 

տոկոսը՝ սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.Քննական առարկաներին էլ 

ավելի ժամաքանակ 

հատկացնել 

Ուս. 

ընթ. 

20%  

2.Ձմռան  ամիսներին 

դասաժամերի կրճատում 

Ուս. 

ընթ. 

23%  

3.Հարգելի 

բացակայությունների 

ժամաքանակի վերանայում 

Ուս. 

ընթ. 

32%  
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Սովորողները ներգրավված են դպրոցի կառավարման գործում և ակտիվություն են 

ցուցաբերում համադպրոցական միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ, հանդես են գալիս 

սեփական նախաձեռնություններով: 

 

 

 

Աղյուսակ 28. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ 

Ցուցանիշ 

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ 

այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

աշակերտական խորհրդի կողմից 

նախաձեռնած քայլերն ուղղված 

ուսման մեջ կամ այլ հարցերում 

խնդիրներ ունեցող սովորողներին 

աջակցելուն.  

Ամսաթ

իվ 

Աջակցություն 

ստացած 

սովորողների թիվը և 

տոկոսը՝ 

սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.Հիվանդ աշակերտների 

ուսուցումը տանը 

կազմակերպելու  

Ուս. 

ընթ. 

0,5%  

2.Օգնություն սահմանամերձ 

գյուղերի աշակերտներին 

Ուս. 

ընթ. 

-  

3.Մարտական դիրքերում գտնվող 

զինվորներին օգնություն 

Ուս. 

ընթ. 

-  

Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած 

վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

աշակերտական խորհրդի կողմից 

ձեռնարկած միջոցները՝ 

Ամսաթ

իվ 

Աջակցություն 

ստացած 

սովորողների թիվը և 

Մեկնաբանությ

ուն 
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սովորողների միջև ծագած 

վեճերին և խնդիրներին լուծում 

տալու նպատակով 

տոկոսը՝ 

սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

1.Ուսուցիչ-աշակերտ 

փոխհարաբերության 

ամրապնդում  /էքսկուրսիաներ/ 

Ուս. 

ընթ. 

100%  

2.Դպրոց-դասղեկ-աշակերտ-ծնող 

կապի ամրապնդում 

/էքսկուրսիաներ/ 

Ուս. 

ընթ. 

100%  

3.Աշակերտական 

կարգապահական հարցերի 

քննարկում  /էքսկուրսիաներ/ 

Ուս. 

ընթ. 

100%  

Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ 

շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման 

աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

աշակերտական խորհրդի կողմից 

նախաձեռնած վերոնշյալ 

միջոցառումները  

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից 

սովորողների 

տոկոսը՝ 

սովորողների 

ընդհանուր թվի 

նկատմամբ 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.Շաբաթօրյակների 

կազմակերպում, դպրոցի 

շրջակայքի բարեկարգում, 

ծառատունկ, վահանակների 

թարմացում 

Ուս. 

ընթ. 

65%  

2.Շաբաթօրյակների 

կազմակերպում, դպրոցի 

շրջակայքի բարեկարգում, 

ծառատունկ, վահանակների 

Ուս. 

ընթ. 

52%  
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թարմացում 

3.Շաբաթօրյակների 

կազմակերպում, դպրոցի 

շրջակայքի բարեկարգում, 

ծառատունկ, վահանակների 

թարմացում, ծաղիկների խնամք, 

Ուս. 

ընթ. 

47%  

Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ 

համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին 

Աշակերտական խորհուրդը ձևավորվել է աշակերտական ակտիվից, ներառված են  

հետևողական և պարտաճանաչ աշակերտներ, առաջնորդվում են հետևյալ 

սկզբունքով՝ <<Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի>>: Աշկոմի նախագահի ընտրությունը և 

կազմակերպչական աշխատանքները կազմակերպվել են աշակերտների կողմից՝ 

պահպանելով անաչառության սկզբունքը: 

Աշակերտական խորհրդի գործունեությունը համարել բավարար: 

Աղյուսակ 29 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ 

Ցուցանիշ 

2013-

2014ուս

տարի 

2014-

2015 

ուստար

ի 

2015-

2016 

ուստար

ի 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի 

կողմից տնօրինությանը ներկայացրած 

առաջարկությունների թիվը և ընդունված 

առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի 

նկատամամբ. 

2 

0,8 

2 

0,5 

2 

0,2 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում 

կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, 

հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, 

ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը  10 

12 13 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին _ _ _ 
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խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական 

կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ 

առաջարկների թիվը 

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների 

հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա 

ընթացքում  3 

4 5 

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության 

ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից աջակցություն ստացող 

սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում  

10 

0,2 

8 

0,4 

12 

0,3 

Սովորողների արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքներում 

ներառված ծնողների տոկոսը.  0,1 

0,2 0,3 

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են 

http://www.dasaran.am, http://ktak.am, 

http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, 

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

ինչպես նաև հաստատության  45տ 

63տ 70ռտ 

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական 

խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

սովորողների 

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի վերաբերյալ ծնողական 

խորհրդի կողմից տնօրինությանը 

ներկայացրած 

առաջարկությունները 

 

Ամսաթ

իվ 

 

 

 

Առաջարկների 

քննարկմանը 

մասնակից 

ծնողների թիվը 

Մեկնաբանությ

ուն 

 

 

 

1. Առաջարկվել է  բացել մեկ 

կենսաքիմիա հոսքով դասարան 

Ուս. 

ընթ. 

37  

2.Առաջարկվել է ունենալ Ուս. 31  

http://www.dasaran.am/
http://ktak.am/
http://www.armedu.am/
http://forum.armedu.am/
http://lib.armedu.am/
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դպրոցական ֆոնդ և ստեղծել  

հաշվեհամար: 

ընթ. 

3.Ունենալ տեսախցիկներ Ուս. 

ընթ. 

22  

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ 

(հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և 

այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը, 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողական խորհրդի կողմից 

կազմակերպված միջոցառումները 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից 

ծնողների թիվը 

և սովորողների 

տոկոսը 

Ծնողական 

ներդրումների 

չափը 

1.Էքսկուրսիա, <<Վերջին զանգ>> Ուս. 

ընթ. 

37-75% 100000 

2. Էքսկուրսիա, <<Վերջին զանգ>> Ուս. 

ընթ. 

31-80% 95000 

3. Էքսկուրսիա, <<Վերջին զանգ>> Ուս. 

ընթ. 

22-85% 80000 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ 

կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ 

առաջարկությունները 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողական խորհրդի կողմից 

ուսուցիչներին խրախուսելու, 

նրանց նկատմամբ 

կարգապահական կամ այլ 

տույժեր կիրառելու 

վերաբերյալ և նմանատիպ 

առաջարկությունները 

Ամսաթի

վ 

Առաջարկությունների 

քննարկմանը մասնակից 

ծնողների թիվը և 

ուսուցիչներին թիվը, 

ովքեր ծնողական 

խորհրդի կողմից 

առաջարկվել են 

խրախուսման կամ 

կարգապահական տույժի  

Մեկնաբա 

նություննե

ր 

1.չի եղել 2013-2014 -  

2.չի եղել 2014-2015 -  

3.չի եղել 2015-2016 -  

Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը  
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Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողական խորհրդի հանդիպումների 

ընթացքում քննարկված հարցերը  

Ամսաթ

իվ 

Մեկնաբանություններ 

1.Անցկացնել ծնողհանդիպում 9.10.15թ  

2.Հաճախակի էքսկուրսիաների կազմ. 23.11.15  

3.Կլոր սեղանի շուրջ անցկացնել ծնող-

ուսուցիչ քննարկումներ 

10.10.15  

Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես 

անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց 

ձևերը  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

ծնողական խորհրդի կողմից 

հաստատության ծնողազուրկ և 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներից սովորողներին 

տրամադարվող աջակցության 

դեպքերը և դրանց ձևը 

Ամսաթ

իվ 

. 

Ծնողների 

կողմից 

ներդրված 

գումարի 

չափը 

Մեկնաբանություն

ներ 

1.    

2.    

3.    

Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և 

դրա ձևերը 

Համագործակցում են դպրոցի միջոցով 

Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող 

իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը  

Ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից 

ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը  

Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և 

արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը  

Նկարագրել արտադպրոցական և Ծնողների Ծնողների Մեկնաբա 
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արտադասարանական 

աշխատանքները, որոնց մեջ 

վերջին 3 տարում ծնողները 

ներգրավված են եղել 

մասնակցությա

ն ձևերը և 

մասնակից 

ծնողների թիվը  

ներդրումնե

րի չափը 

նություններ 

1.դասասենյակների վերանորոգում 15 մասնակի ներկում 

2.դահլիճի ձևավոևում 2  Նվեր 

դպրոցին 

.....    

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, 

http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, 

հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և 

օգտակարությունը 

Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող 

ծնողների 

թիվը  

Մեկնաբա 

նություն 

1.WWWdasaran.am 2013-2014 65տոկ.  

2. WWWdasaran.am 2014-2015 73տոկ.  

3. WWWdasaran.am 2015-2016 85տոկ.  

Ծնողական խորհուրդը գործել է բավարար: 

 

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ  

Ցուցանիշ 

Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի 

բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին 

համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված 

ներդրումները. 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության շենքային պայմանների 

բարելավման, տարածքի բարեկարգման, 

ուսումնանյութական բազայի համալրման 

Ամսաթ

իվ 

Ներդրման 

չափը 

Մեկնաբանությ

ուն 

http://www.dasaran.am/
http://ktak.am/
http://www.armedu.am/
http://forum.armedu.am/
http://lib.armedu.am/
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և այլ աշխատանքներին համայնքի 

մասնակցության դեպքերը, 

մասնակցության ձևերը 

1.    

2.    

....    

Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների 

տեղեկացվածության աստիճանը  

.... 

Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, 

մասնակցության ձևերը  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության համայնքի 

աշխատանքներին մասնակցության 

դեպքերը և դրանց ձևերը 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից 

սովորողների և 

աշխատողների 

տոկոսը 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.շաբաթօրյակներ  80տոկ.  

2.    

.......    

Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար 

կազմակերպված միջոցառումները.  

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատության կողմից 

համայնքի բնակիչների համար 

կազմակերպված 

միջոցառումները, նշել դրանց 

թիվը 

Ամսաթ

իվ 

Մասնակից 

սովորողների ու 

աշխատողների 

տոկոսը և համայնքի 

բնակիչների թիվը  

Մեկնաբանությ

ուն 

1    

2.    

....    

Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, 
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գրադարանից և այլ հնարավորություններից 

Նկարագրել, թե 

հաստատության ինչպիսի 

ծառայություններից են 

օգտվում համայնքի 

բնակիչները  

Հաճախականությու

նը՝ ամսեկան կամ 

տարեկան 

կտրվածքով 

Օգտվող 

բնակիչներ

ի թիվը 

Մեկնաբանությ

ուն 

1.    

2.    

....    

Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների 

(ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից 

սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի 

Նկարագրել վերջին 3 տարում 

հաստատությանը և ՀԿ-ների 

համատեղ իրականացված 

կրթական բոլոր ծրագրերը 

Ծրագրի 

տևողությունը 

ՀԿ –ի 

անվանումը 

Մասնակից 

սովորողների  

թիվը 

1.<<Մեղու>>   61 

2. <<Կենգուրու>>   250 

3. <<Արջուկ>>   34 

4.ԵՐՄԻ-ում անցկացվող 

պատմության օլիմպիադա 

  4 

5.Պատանի քիմիկոսների 

համահայկական 7-րդ մրցաշար 

  5 

Համայնքն ու դպրոցը համագործակցում են գործընկերային վստահության շրջանակներում: 

34-ը  

Աղյուսակ 31. ՈՒԹՀՎ վերլուծության 

Ուժեղ կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ 

կողմեր՝ տարանջատել վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական 

Թույլ կողմեր 

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ 

կողմեր՝ տարանջատել վարչական, 

ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական 



74 
 

կազմը  

• Հմուտ, բանիմաց 

• Տարակարգ  ունեցող 

• ... 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ 

գործունեության ուժեղ կողմեր 

• Մասնակցությունը տարբեր 

ծրագրերի 

• Բազմաթիվ միջոցառումներ, 

վիկտորինաներ 

• Այցելություն գիտակրթական և 

մշակութային կենտրոններ 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման 

խորհուրդի, այլ մարմինների 

գործունեության ուժեղ կողմեր 

• միջոցառումներ 

• էքսկուրսիաներ 

• շաբաթօրյակներ 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը 

 

• համակարգչային կաբինետ 

• սպորտ դահլիճ 

• լաբորատորիաներ 

կազմը  

• չկա 

• չկա 

• ... 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ 

գործունեության թույլ կողմեր 

•  

• ... 

• ... 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման 

խորհուրդի, այլ մարմինների 

գործունեության թույլ կողմեր 

• Քիչ մասնակցություն 

• ... 

• ... 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության 

խնդիրները 

• ... 

• գույք 

• նյութ. 

5. Նոր նախաձեռնությունների 

ուղղությամբ թույլ կողները 

• ... 
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5. Նոր նախաձեռնությունների 

ուղղությամբ հաջողությունները 

• հաղթահարել ենք աշակերտների 

բացակայությունների շեմը 

• ստեղծել գիտելիքներով հարուստ 

դպրոց 

• ... 

6. Հաղորդակցության, 

համագործակցության ուժեղ կողմերը 

• ... 

• ... 

• ... 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ 

կապված հաջողությունները 

• ...մեկ աշակերտի համար 

տարեկան ֆինանսավորումը 

• ...աճում է, որն էլ հնարավություն է 

տալիս ֆինանսական տարին 

փակել  առանց 

պարտավորությունների : 

• Ֆինանսավումը ստանում ենք 

ժամանակին և ամբողջությամբ: 

• ... 

 

• ... 

• ... 

6. Հաղորդակցություն, 

համագործակցություն 

• ... 

• ... 

• ... 

 

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ 

կապված դժվարությունները և 

խնդիրները 

• ... 

• ... 

• ... 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1.Աշակերտների թվի նվազումը կապված 
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1... 

2... 

3... 

4... 

5... 

....... 

արտագաղթի հետ 

2.սոցիալական վատ վիճակի 

ազդեցությունը ուսման որակի վրա 

3... 

4... 

5... 

....... 

 

 

 

 

 


