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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը նպատակաուղղված է հայ 

ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդմանը,ազգային ու համամարդկային 

արժեքների պահպանմանն  ու զարգացմանը: 

Երևանի «Գայի(Հայկ Բժշկյանց)անվան թ. 129 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  2022-

2027թ. Զարգացման ծրագիրը մշակվել է «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 

հոդվածի, «Երևան քաղաքի հանրակրթության զարգացման հայեցակարգ» փաստաթղթերի 

հիմնադրույթներին համապատասխան :  

Զարգացման ծրագրի մեթոդաբանական հիմքերն են՝ 

1.ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021թ. ծրագիրը: 

3. «ՀՀ կրթության մինչև 2030 թ. զարգացման պետական ծրագիրը» ՀՀ օրենքը (նախագիծ) 

Սյուն հեռանկարային ծրագրի հիման վրա հետագայեւմ կազմելու եմ դպրոցի զարգացման 

ծրագիրը ՝(ԴԶԾ) և՛ տարեկան, և՛ միջնաժամկետ: ԴԶԾ կազմելու համար հստակ պատկերացնում 

եմ դպրոցի առաքելությունըև պլանավորումը: 

«Առաքելությունն» այն է, ինչի իրականացմանը կոչված է տվյալ հաստատությունը: Այն ունի 

շարունակական բնույթ:Հիմնական դպրոցի առաքելությունը իմ սահմանումը ներկայացրել եմ «1. 

Դպրոցի առաքելությունը» բաժնում: 

Ծրագիրը պլանավորված գործողությունների և ներդրումների համախումբ է , որն ուղղված 

է որոշակի ժամանակահատվածում նախանշված նպատակների և խնդիրների 

իրագործմանը: 

Ծրագրային նպատակները, խնդիրները և միջոցառումները սահմանելուց հետո կատարել 

եմ գործունեության պլանավորում:Պլանավորումը անհրաժեշտ միջոցառումների 

ժամկետները և պահանջվող համապատասխան ռեսուրսները որոշելու, կադրերի 

պարտականությունները և պատասխանատվությունը սահմանելու, բաշխելու և ծրագրի 

բյուջեն կազմելու գործիք է :  

Մանկավարժության մեջ ընդունված է, որ դպրոցի գործունեության պլանավորման 

գործընթացը սովորաբար պետք է բաժանել փուլերի ՝ 

Ա. Դպրոցի զարգացման հիմնական ուղղությունների, դրանց համապատասխան ծրագրի 

նպատակների և խնդիրների սահմանում. 

Բ. Ծրագրի իրականացման համար առկա հնարավորությունների , կադրային, 

ֆինանսական և այլ անհրաժեշտ ռեսուրսների հաշվառում-գնահատում  

Գ. Ծրագրի իրականացումն ապահովող գործողությունների նախատեսում:   
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1.ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնական դպրոցի առաքելությունն իր սովորողների ազգային հիմքի վրա 

հանրակրթության առաջին և երկրորդ աստիճաններում որակյալ, մատչելի, տարրական և 

հիմնական կրթություն տալն է ՝ դնելով համակողմանիորեն զարգացած, 

հայրենասիրության ոգով դաստիարակված  քաղաքացիների ձևավորման հիմքերը, որոնք 

կարող են իրենց կրթությունը շարունակել միջնակարգ (լրիվ) հիմնական, ավագ 

դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում :Բարձր տեխնոլոգիական ու 

գիտատեխնիկական առաջընթացները նոր մարտահրավերներ են այսօրվա դպրոցի համար 

և կրթության բարձր որակ ապահովելու համար ավելի քան արդիական են :Կրթությունը 

պետության և ազգի անվտանգության ապահովման և հզորացման կարևորագույն գործոնն 

է : Գերակա խնդիր է կրթության  միջոցով ամրապնդել և զարգացնել պետական 

մտածելակերպը զարգացման և ապագա մարտահրավերների դիմակայելու մարդու 

ձևավորումը: 

Հանրակրթական էական բարեփոխումը և զարգացումը անհրաժեշտ է և անխուսափելի, որը 

այս հնգամյակում քայլ առ քայլ և տարեցտարի դպրոցի առաքելության բաղկացուցիչներից 

մեկն եմ դիտում ,քանի որ և հասարակական գիտակցության,և պետական 

քաղաքականության մեջ կրթությունը , հատկապես որակյալ կրթությունը և 

դաստիարակությունը շարունակում են մնալ գերակայությունների շարքում՝որպես  

ազգային արժեք և սոցիալ – տնտեսական առաջընթացի կարևոր գործոն:  

Վճռորոշ եմ համարում դպրոցում առկա, ստեղծագործական կարողություններով օժտված 

մանկավարժական կադրերի աշխատանքի խթանումը , մյուսների ընթացիկ 

վերապատրաստումը , հզոր ներուժով երիտասարդ ուսուցիչների ներգրավումը 

ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքներում՝ ապահովելով սերընդափոխության 

սահուն ընթացքը : Դպրոցը պետք է լինի աշակերտակենտրոն և հիմնական նպատակը ՝ 

սովորեցնել սովորելը լինի: 

 

 

2.ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կարգախոս- Մասնակցություն, համագործակցություն և հավասարություն 

Երևանի թ. 129 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1963թ.:1967թ. անվանակոչվել է հայկական 

6-րդ կազմավորական գնդի հրամանատար, ԽՍՀՄ ԶՈՒ հայազգի հրամանատար գեներալ-

գնդապետ , ԽՄԿԿ անդամ Գայի Հայկ Բժշկյանց  անունով, Երևանի Արաբկիր վարչական 

շրջանում : 

2007թ. դպրոցն ընդգրկվել է ներառական կրթության  համակարգում և իրականացվում է 

խնդիրներ ունեցող երեխաների ինտեգրման գործընթաց:Դպրոց հիմնանորոգվել է 2008թ.: 

Համաձայն ՀՀԿԳՆ 9.07.2009թ. 808-ն որոշման  և 400 Ա/Ք հ.883 Ա/Ք,884Ա/Քհրամանով 

տրված լիցենզիաների (լիցենզիա հ.0976 564)դպրոցն իրվաունք ունի իրականացնել հետևյալ 

կրթական ծրագրերը՝ 

Հիմնական ընդհանուր ՝ 260տեղ 
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Տարրական ընդհանուր՝ 120 տեղ 

Սակայն աշակերտների ընդհանուր թիվը ընդամենը 265 է,որոնցից առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեն 30աշակերտ( 2 աշակերտների հետ իրականացվում է տնային 

ուսուցում), ձևավորված 11 դասարաններում:Դպրոցի երկրորդ հարկը տրված է 

վարձակալության <<ՈՒսում դպրոցին>>: 

Դպրոցը միահերթ է ,հնգօրյա : 

ՈՒսուցանվող օտար լեզուներն են ռուսերենը և անգլերենը: 

Դպրոցը ունի համակարգչային դասարան (7 համակարգիչներով), բուֆետ, 

գրադարան,ընթերցասրահ, հանդիսությունների սրահ, ՆԶՊ,կենսաբանության, քիմիայի և 

այլ առարկայական դասասենյակներ(որոնցից մի քանիսը, վերազինման կարիք 

ունեն):Դպրոցը ունի 1 հանդիսադահլիճ,1 մարզադահլիճ,1 մարզահրապարակ,1 

ուսուցչանոց, 6 սանհանգույց,բուժկետ, ջեռուցման լոկալ համակարգ, 

արհեստանոց:Դպրոցում աշխատում են 26 ուսուցիչներ 6 ուսուցիչներ ընդգրկված են 

բազմամասնագիտական խմբում , մյուս 20-ը ընդգրկված են 4 առարկայական մեթոդական 

միավորումներում. 

 

Ֆիզիկա                 Հ. Լեզու              ֆիզկուլտուրա     

Քիմիա                   Հ. Գրակ              Երգ 

Մաթեմ.                 Ռուսաց լ.           Տեխնոլոգիա 

Կենսաբ                 Անգլերեն           Շախմատ  

Աշխար                  ՆԶՊ                     Կերպարվեստ 

Ինֆորմ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՒսուցիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը17.5 ժամ :Դպրոցում ուսուցիչների մեծ 

մասը վերապատրաստվեծ են: Տարակարգ ունեցող ուսուցիչ 1, հետազոտող 1: 

Դպրոցը անցած ուսումնական տարում ապահովել է տարրականէ 61%, հիմնական՝  51% 

որակ: Գիտելիքների ստուգմանը մասնակցած 4-րդ դասարանի բոլոր աշակերտները 

հաղթահարել են, վերաքննություն ունեցող աշակերտներ չկան, նույն դասարանում մնացող 

աշակերտ չկա:Հիմնական դպրոցի ավարտական քննություններին մասնակցած 9-րդ 

դասարանցիները ստացել են ավարտական վկայական:2020-2021 ուս. տարում դպրոցի 

աշակերտներից մասնակցել են օլիմպիադաների, մաթեմատիկայից Հանրապետական 

տարրական 
Բազմամասնագիտական 

թիմ 
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օլիմպիադայում հաղթող է ճանաչվել 6-րդ դասարանի աշակերտ Վ. Դաբաղյանը, և 

արժանացել է հատուկ կրթաթոշակի:  

Դպրոցը ունեցել է և ունի հաստատված համադպրոցական տարեկան 

ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքային պլան , որի հիման վրա դպրոցի մյուս 

օղակները պլանավորել են իրենց աշխատանքները: 

Դպրոցի կոլեգալ կառավարման մարմին խորհուրդ 9 անձ և դպրոցի խորհրդակցական 

մարմինները՝ ծնողական խորհուրդ 11 անձ, աշակերտական խորհուրդ՝ 8 անձ , 

մանկավարժական խորհուրդ 26 անձ: 

 

2.1 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Դպրոցի գործունեությունը թափանցիկ դարձնելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել 

կառավարման խորհրդի դերը՝ ներգրավելով նրան աշխատանքների կազմակերպման և 

վերահսկողական գործընթացում: 

Խորհուրդը ակտիվ մասնակցություն կունենա դպրոցի ֆինանսատնտեսական 

գործունեության պլանավորման աշխատանքներին, կնպաստի ֆինանսական միջոցների 

առավել նպատակային և արդյունավետ օգտագործմանը: 

Շահույթի տնօրինման հիմնական ուղղությունները և համամասնությունները սահմանելիս 

առաջնությունը կտրվի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած և շնորհալի սովորողների 

բացահայտմանը, նրանց կարողություններին համապատասխան ուսուցման գործընթացի  

կազմակերպմանը: 

 

2.2 ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Դպրոցում կրթական գործունեության արդյունավետ կազմակերպան, ինչպես նաև 

զարգացման ծրագրերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ համագործակցություն 

ապահովելու գործում մեծ դեր ունի հոգեբարձուների խորհուրդը: Անհրաժեշտ է ձևավորել 

դպրոցի հոգեբարձուների խորհուրդ, խորհրդի կազմում ընդգրկել դպրոցի գործունեությամբ 

շահագրգիռ անձանց, անհատ ձեռներեցներին, տեղական իշխանության 

ներկայացուցիչների: Համագործակցելով ծնողների, վարչական տարացքի ղեկավարի հետ՝ 

կիրականացնենք սոցիալական ծրագրեր: 

  

2.3 ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ծնողների կողմից որակյալ կրթության 

նկատմամբ պահանջարկի ձևավորմանը: Սովորողների կրթության զարգացման գործում 

զգալի ներդրում ունեն ծնողները :Ծնողների հետ տարվող աշխատանքներում 

արդյունավետ եմ համարում ձեռնարկել հետևյալ միջոցառումները . 

• Կազմակերպել հանդիպումներ,սեմինարներ, որտեղ կներկայացվեն դպրոցի 

գործունեության վիճակը, հեռանկարային ծրագրերը, ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքները 
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• ծնողներին ներգրավել դպրոցի վճարովի ծառայությունների կազմակերպմանը, 

արտաբյուջետային միջոցների տնօրինման աշխատանքներին 

• ապահովել ծնողներին տեղեկատվությամբ, կազմակերպել խորհրդատվություններ, 

անհատական հանդիպումներ 

Այս գործունեությունը կնպաստի դպրոցի նկատմամբ վերահսկողական օղակի 

ձևավորմանը, կամրապնդվի դպրոց- ծնող կապը: 

 

2.4 ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Սովորողների ինքնավարության և ինքնակառավարման նպատակով դպրոցում պետք է 

ակտիվացնել աշակերտական խորհրդի գործունեությունը: Պետք է նպաստել, որ նրանք 

մասնակցեն դպրոցի շրջանակներում որոշումերի կայացմանը:  

Կայացած աշակերտական խորհուրդը կնպաստի երիտասարդ սերնդի 

իրավագիտակցության բարձրացմանը, նրա վերլուծական և քննադատական 

մտածողության, ինչպես նաև պատշաճ վարքի և վարվելակերպի ձևավորմանը, 

քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և զարգացմանը:Քանի որ սովորողը  

որակյալ կրթության պահաջատերն է, պետք է լսել նրա կարծիքը դասավանդման 

բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, 

կարգապահության բարելավման վերաբերյալ: 

 

 

3.ԴՊՐՈՑԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ և ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 Դպրոցի գերխնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը՝ ապահովելով 

ստեղծագործական աշխատանքի խթանումը, սովորողների վերլուծական, քննադատական 

մտածողության, գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերումը և կիրառումը, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակությունների զարգացումը: 

 Դպրոցի ներկա փուլի ընդգրկված հիմնախնդիրներն են. 

1. Ուսուցիչների մեծամասնությունը բավարար տիրապետում է կրթության 

ժամանակակից մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին, մանկավարժական կադրերի 

վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցության ցանկությունը մեծ է: 

2. Առարկայական ծրագրերում, դասապրոցեսում գերակշռում է սովորողների 

տեսական պատրաստվածությունը, սովորողները ունեն գիտելիքների 

օգտագործման  համար բավարար կիրառական կարողություններ և հմտություններ: 

3. Շրջանավարտներին տրվում է կյանքի և մասնագիտական գործունեության համար 

արդյունավետ կողմնորոշում: 

4. Դասագրքերի որակը բովանդակային առումով բարելավման կարիք ունի: 

5. Բավարար է ժամանակակից  տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների հասանելիությունը և կիրառումը ուսումնական գործընթացում։ 

Կա էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի պակաս, ունենք էլեկտրոնային 

գրադարան: 

Անհրաժեշտ է ձեռք բերել համակարգիչներ և էլեկտրոնային գրատախտակներ: 
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6. Դպրոցի ուսումնական բազան՝ հատկապես լաբորատորիաները, 

համապատասխանում են ժամանակակից պահանջներին (ունեն համալրման 

կարիք): 

7. Բարելավման կարիք ունեն դպրոցի՝ լրացուցիչ  ֆինանսավորման և դրանց 

արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմները: 

8. Դպրոցի կառավարման բոլոր մակարդակներում կա կառավարչական 

կարողությունների, կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների զարգացման 

անհրաժեշտություն, սովորողների և ծնողների մասնակցությունը  էլ ավելի 

կնպաստի ուսումնական հաստատության կառավարմանը: 

9. Դեռևս ցածր է սովորողի կողմից կրթություն ստանալու մակարդակը: 

10. Թերի է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների, ինչպես 

նաև արտասահմանյան հաստատությունների միջև: 

11. Անհրաժեշտ է սեր արթնացնել ընթերցանության հանդեպ, որը ցավոտ հարց է ողջ 

հանրապետությունում: 

12. Կան վերանորոգման անհրաժեշտություն ունեցող տարածքներ (սանհանգույցներ, 

սպորտ դահլիճ, մարզահրապարակ, տանիք): 

 

 Հիմք ընդունելով դպրոցի վերոհիշյալ ձեռքբերումները և առկա խնդիրները՝ սույն  

ծրագիրն ուղղված է ձեռքբերումների աստիճանական զարգացմանը, խնդիրների լուծմանը՝ 

նախանշելով դպրոցի զարգացման հիմնական նպատակները, գերակայություններն ու 

ռազմավարությունները: 

 

4. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

4.1 Կրթության որակը և համապատասխանությունը 

 

 129 դպրոցը իրականացնում է հիմնական պարտադիր կրթություն՝ գլխավոր շեշտը 

դնելով կրթության որակի վրա: Թեև վերջին տարիներին կրթության որակի հիմնախնդիրն 

առավել շատ քննարկվող հարցերից մեկն է, և դպրոցը նախորդ ուսումնական տարում 100% 

առաջադիմության հետ ապահովել է 57% որակ: Կրթության որակի կարևոր ցուցանիշ է նաև 

շահառուների, այսինքն՝ սովորողների և ծնողների բավարարվածության աստիճանը, 

սակայն դրա ուսումնասիրմանը և վերլուծմանը, որպես նոր մոտեցում և պահանջ, առայժմ 

քիչ է ուշադրություն դարձվել: Դպրոցի հիմնական խնդիրներից մեկն եմ համարում դիտելու 

կրթության որակի վստահելի և արժանահավատ արդյունքային ցուցանիշներ դարձնելը ոչ 

միայն ՀՀ ԿԳՆ ստորաբաժանումների, Երևանի քաղաքապետարանի և այլ 

կազմակերպությունների կողմից տրված գնահատականները, այլև դպրոցի ներքին 

գնահատման արդյունքները (սովորողի ընթացիկ, ստուգողական, թեստային, քննական 

աշխատանքների արդյունքները, շահառուների բավարարվածության աստիճանի 

ամենամյա ուսումնասիրման և վերլուծման տվյալները և այլն): 

 Կրթության որակի բարելավումը նախ և առաջ ենթադրում է ունենալ որակյալ 

ուսուցիչներ, կապված համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 
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ծրագրերի հետ: Դպրոցի խնդիրներից եմ դիտում առողջ մթնոլորտի ապահովումը և 

ուսուցչական, և աշակերտական կոլեկտիվում, ուսուցչի հեղինակության բարձրացումը, 

որտեղ հնարավորություն կստեղծվի ավելի արագ և արդյունավետ բարձրացնել ուսման 

որակը: 

 Դպրոցի տարածքին ծանոթանալով, առանձնացնում եմ խմբակների և 

արտադասարանական միջոցառումների առկայությունը և կազմակերպումը: 

Անհրաժեշտություն եմ համարում արտադասարանական քննարկումները, որտեղ 

հիմնական նպատակը պետք է լինի աշակերտների մոտ զարգացնել քննական, 

բազմակողմանի և համապարփակ վերլուծություն անելու կարողություններ՝ միտք 

արտադրելու ունակությունները: Այս ամենից հետո կզարգանա աշակերտի մոտ մտավոր 

աշխատանքի հմտությունների ձևավորման կուլտուրան: Նման քննարկումների ժամանակ 

կարևորում եմ աշակերտներին իրազեկումը իրենց իրավունքների մասին՝ սկսած 

տարրական դպրոցից: 

 Դպրոցից պետք է դուրս գա անկախ, քննադատող և վերլուծող աշակերտ: 

 Քննական մտածողությունը պետք է տարալուծված լինի տարբեր առարկաների մեջ 

դասապրոցեսի ընթացքում: «Ո՞վ կարող է ասել, ո՞վ կարող է հիշել, ո՞վ կարող է 

պատասխանել» հարցերը լավ կլինի փոխարինվի «Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ, ի՞նչ 

հետևություններ կարող եք անել…» նմանատիպ հարցադրումներով: 

 Զարգացնել է պետք թիմային աշխատանքի գաղափարը, այն նպաստում է քննական 

և վերլուծական մտածողության աշխատանքին, որն էլ իր հերթին իրականացնում է 

ռեֆլեկտիվ մտածողության: Քննական մտածողության իմաստը ճշմարտություն գտնելն է: 

 Սովորելը մոտիվացիոն մեթոդ է նաև շնորհանդեսների միջոցով տվյալ 

առարկայական նյութը մատուցելը և աշակերտների մասնակցությունն ու ներգրավումը 

նման գործընթացներում: 

 Բացի գիտելիք տալուց դպրոցում պետք է իրականացվի դաստիարակչական 

աշխատանքներ, քանի որ առավել կարևոր է իրական քաղաքացի դաստիարակելու համար: 

 Պետք է մեծ եռանդ և ջանք գործադրվի ռազմադաստիարակչական աշխատանքների 

համար՝ ՆԶՊ առարկայի կարևորությունը մշտապես պահելով առանցքային կետում: 

Վստահ եմ, որ տարեց տարի կկոտրվի կարծրատիպը և աշակերտների և ծնողների մոտ 

Հայոց բանակից չխուսափելու հարցում: 

 Առանձնահատուկ դեր եմ տալիս մշակույթ-դպրոց սերտ կապին՝ կազմակերպելով 

դրանց վերաբերյալ ճանաչողական միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ, արշավներ, 

դասընթացներ: 

 Նպատակներիցս մեկն է սերտ համագործակցություն ՀՀ-ում գտնվող Բրիտանական 

խորհրդի հետ, որը նույնպես մեծ հնարավորություն կստեղծի նոր ծրագրերի 

իրականացմանը և մասնակցությունների համար: Հնարավորության դեպքում 

անհրաժեշտություն եմ համարում ստեղծել լինգոֆոնային կաբինետ, որտեղ 

աշակերտներին հնարավորություն կտրվի օտար լեզուների ավելի արդյունավետ 

յուրացումը: 
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 Գրադարանների վերազինումը նոր գրքերով, տեխնոլոգիաներով (թվայնացված 

գրքեր, ֆիլմադարան), ընթերցասրահի ընդլայնումը, ժամանակակից ոճով վերանորոգումը 

կնպաստի ընթերցանությանն ու ստեղծագործական մտքի ընդլայնմանը: 

 Մեր գործունեությունը նաև նպատակաուղղված պետք է լինի հայոց լեզվի, հայ 

ժողովրդի մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացմանը, ազգային 

ինքնության և միասնության ապահովմանը: Արձագանքել բոլոր պետական և ազգային 

տոներին, ինչպես նաև հոբելյաններին: 

 Առաջնային խնդիր եմ համարում բնական գիտություների դասավանդման որակի 

բարձրացումը՝ բարելավելով դասասենյակներն ու լաբորատորիաները՝ զինելով նոր 

սարքավորումներով, անհրաժեշտ նյութերով: 

 Ամուր, կայուն և խորը գիտելիքներ պետք է ձևավորել շրջապատող աշխարհի 

ամբողջական ընկալմանը: Արշավների ու էքսկուրսիաների կազմակերպումը կնպաստի 

բնության ճանաչմանն ու պահպանմանը:  

 Բացի մշակութային, կրթական օջախներ այցելելուց նաև կազմակերպվելու են այցեր 

տարբեր գործարաններ, արհեստագործական հաստատություններ, հանդիպումներ 

մասնագետների հետ: Այս ամենը կօգնի աշակերտին հստակ կողմնորոշվել հետագա իր 

մասնագիտության ընտրության մեջ: Նույնիսկ 8-9 դասարանի աշակերտների համար 

նախատեսում եմ մշակել մի այնպիսի ծրագիր, որ երեխան կարողանա թեկուզ 1-2 շաբաթ 

անցնել իր իսկ նախընտրած մասնագիտության հետ կապ ունեցող հաստատությունում 

պրակտիկա: 

 Իրականացվելու է ամառային դպրոց, որտեղ երեխաները հնարավորություն 

կունենան արդյունավետ ամառ անցկացնել: Այստեղ կարող են, որպես կամավոր 

աշխատողներ ընդգրկվել նախկին շրջանավարտները: 

 Դպրոցում ամեն հարկում տեղադրվելու են արկղեր, որտեղ սևագրությունները, ոչ 

պետքական թղթերը իրենց տեղը կգտնեն և յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ կուղարկվեն 

համապատասխան վերամշակման գործարաններ՝ որպես մակուլատուրա: 

 Առանձնացնում եմ ուսուցչի օգնականի, սոցաշխատողի և հոգեբանի 

կարևորությունն ու առկայությունը: 

 Ընդլայնվելու է ներառական կրթությունը տվյալ դպրոցում, որի գլխավոր 

առաքելությունը կլինի ստեղծել այնպիսի պայմաններ և միջավայր, որ որևէ  երեխա 

կրթությունից դուրս չմնա: Ներառական կրթությունը կրթության առանձին տեսակ չէ: Դա 

կրթության հատկանիշ է, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր երեխայի կարիքին 

համապատասխան կրթության իրականացում: Որքան ավելի շատ է դպրոցում ստեղծված 

կրթական միջավայրը նպաստում յուրաքանչյուր երեխայի կրթության կարիքի 

արձագանքմանը՝ անկախ նրանից, թե այդ կարիքն ինչպիսի առանձնահատկությունների 

վրա է հիմնված:  

 Ուսուցիչը դասարան մտնելուց չպետք է թերագնահատի ցանկացած աշակերտի քիչ 

իմացությունը տվյալ առարկայից: «Թույլ և ուժեղ աշակերտ» արտահայտությունը չի 

շահարկվելու: Հիմնական մոտեցումը պետք է բխի այն գաղափարի ընդունումից, որ 

յուրաքանչյուր աշակերտ կարող է սովորել և ստեղծագործել: Դպրոցը պետք է 

պատասխանատվություն կրի՝ ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որ յուրաքանչյուր աշակերտ 
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կարողանա սովորել և ստեղծագործել: Դպրոցի միջավայրը պետք է միտված լինի 

զարգացնելու յուրաքանչյուր աշակերտի ներուժը և կարողությունները: 

 Որակյալ կրթության իրական երեք ցուցանիշներն են՝ մասնակցությունը, 

համագործակցությունն ու հավասարությունը: Դպրոցը առաջնորդվելու է այս երեք 

սկզբունքներով: Արտոնյալներ չեն լինելու ոչ աշակերտների, ոչ էլ ուսուցիչների շրջանում: 

Սակայն խրախուսանքներ և կրթությունն ու դաստիարակությունը մոտիվացնող քայլեր 

լինելու են: Ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունները պետք է համապատասխանի 

ժամանակի պահանջներին: Անջրպետ չպետք է լինի տնօրեն-ուսուցիչ, տնօրեն-աշակերտ, 

ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերություններում: 

 «Դպրցն իմ երկրորդ տունն է»  խորագիրը ամբողջությամբ պետք է 

համապատասխանի իր իսկ կոնցեպտին: 

 Հետևողական աշխատանքներ նաև տարվելու են դպրոցի աշակերտների 

արդյունավետ մասնակցությունը ապահովելու առարկայական օլիմպիադաների՝ 

քաղաքային և հանրապետական փուլերին: 

 Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվի ավելացումը և մյուս ուսուցիչների որակական 

բարձրացումը լինելու է առաջիկա տարիների հիմնախնդիրներից մեկը: Ուսուցիչների 

մասնակցությունը տարբեր սեմինարների, քննարկումների, նոր կրթական ծրագրերի 

իրականացմանը նույնպես խրախուսվելու է: 

 Կրթության որակի բարելավմանը նաև կնպաստի դասասենյակների 

դասավորությունը: Անմիջական մոտ շփում պետք է լինի ուսուցիչ-աշակերտ, դեմքի 

միմիկան: Պեաձև սեղանների դասավորությունը կթուլացնի երեխայի մոտ կարծրացած 

լարվածությունը, որը ավելի ոգեշնչող է: Աշակերտը ստիպված չի լինի իր դասընկերոջը 

ծոծորակից տեսնել: 

 

4.2 Կրթության մատչելիությունը և մասնակցությունը 

  

 Կրթության համակարգի բնութագրիչներից են կրթության մեջ ընդգրկվածության 

ցուցանիշները: Առաջիկա տարիներին անհրաժեշտ է բարձրացնել կրթության 

մատչելիությունը: Կարևորում եմ տարրական դպրոցի դերը: Երեխաների մոտ դեռ 

տարրական դպրոցից պետք է սերմանել թիմային աշխատանքի կարևորությունը և 

արդյունավետությունը, որը արդեն շարունակական բնույթ կկրի հիմնական դպրոցում: Նաև 

հնարավորություն պետք է ստեղծել իրականացնել աշակերտների շրջանում  

քաղաքակրթության և հայ մշակույթի մասին գիտելիքների ավելացմանը: 

Արտադասարանական քննարկումների, միջոցառումների, ստեղծագործական 

աշխատանքների միջոցով հնարավոր կդառնա  նոր տաղանդներ հայտնաբերելու և 

ստեղծարար մտքին զարկ տալուն: Հետևողական աշխատնքներ կտարվեն ավելացնելու 

համար ուսման որակը, ճիշտ կողմնորոշումը հետագա մասնագիտության ընտրության 

հարցում հիմնական դպրոցում: Հիմնական դպրոցը գիտնականներ չի պատրաստում, այլ 

ընդհանուր և համապատասխան գիտելիքներ փոխանցելով նպաստելու է հետագայում 

քաղաքացի, մասնագետ ձևավորման գործում: Դրա համար նախատեսում եմ ոչ միայն 
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համագործակցության ուժեղացում Արաբկիր վարչական շրջանի, այլև մայրաքաղաքի մյուս 

դպրոցների հետ, կրթական, մշակութային և ՏՏ ոլորտի օջախների, մասնագետների հետ: 

Ուսման որակի բարձրացումը նպաստելու է դպրոցի հեղինակության և արտաքին 

գնահատման վարկանիշային բարձր  միավորի ապահովմանը, որը նախատեսում եմ 

ունենալ 2022-2027թթ. և հետագա տարիներին: 

 Կողմ եմ միահերթ ուսուցմանը, քանի որ այն ավելի արդյունավետ է ուսուցիչների 

պրոդուկտիվ լինելու համար: 

 

4.3. Միջոցների շարունակական աճ և արդյունավետ մեխանիզմներ 

 

 Դպրոցի զարգացման համար պետական բյուջեյի միջոցներից և ձևավորվող 

պահուստային կապիտալից բացի անհրաժեշտ եմ համարում՝ 

- Դպրոցի գնահատման համակարգը և միջոցների հայթայթումը թափանցիկ 

դարձնել ուսուցիչների, ծնողների, բարերարների, պոտենցիալ կամավոր 

ֆինանսավորողների համար. 

- Ակտիվացնել և նոր հիմքերի վրա դնել դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի 

գործունեությունը, որի նպատակը պետք է լինի ներդրումների և 

նվիրատվությունների մեջ ներգրավել ծնողների, անհատ բարերարների և 

կամավոր ֆինանսավորողների. 

- Դպրոցին կից ստեղծել դպրոցի շրջանավարտների խորհուրդ, որը 

հնարավորություն կտա դպրոցին ապահովել իր նախորդ բոլոր տարիների 

շրջանավարտների մի մասի արդյունավետ և նպատակային մասնակցությունը 

դպրոցի խնդիրների լուծմանը. 

- Ներդնել կրթության արդյունքային ցուցանիշների վրա հիմնված 

ֆինանսավորման գործիքներ. 

 Դպրոցի կարիքները հոգալու համար (պետական բյուջեյի միջոցներից բացի) պետք է 

կարողանամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու գործում ներգրավել ոչ միայն 

բարեգործ-բարերարների, կամավոր հովանավորների, այլև տարածքների և գույքի 

վարձակալության, լրացուցիչ վճարովի կրթական ծրագրերի, և այլ ծառայությունների 

իրականացման միջոցով: Այս առումով կարծում եմ դպրոցը ունի չօգտագործված ներուժ և 

հնարավորություններ:  

 

 

 

5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

 N 129 դպրոցում կրթության բնագավառի գերխնդիրը, անկախ դպրոցի 

առաջադիմությունից և որակից շարունակում է մնալ կրթության որակի բարձրացումը և 

սովորողների կողմից իրենց ձգտումներին և ընդունակություններին համապատասխան 
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կրթություն ստանալու հավասար մատչելիությունը: Դրան նպաստելու համար անհրաժեշտ 

եմ համարում՝ 

 Ա. Ընդլայնել դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի լիազորությունները 

և իրավունքները հետևյալ ուղղություններով. 

 - Դպրոցի ազատ տարածքների ռացիոնալ օգտագործման մասին առաջարկության 

ներկայացում. 

 - Դպրոցի ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում. 

 - Կրթության պետական կառավարման մարմնին դպրոցի զարգացման վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում. 

- Նյութատեխնիկական  բազայի հարստացման ուղղությամբ որոշումների ընդունում, 

պետական լիազորված մարմիններին առաջարկությունների ներկայացում. 

- Դպրոցի կոսմետիկ, ինչպես նաև արհեստանոցի, մարզահրապարակի և այլ 

վերանորոգման վերաբերյալ լիազորված մարմիններին առաջարկությունների 

ներկայացում. 

- Դպրոցի դերի և հեղինակության բարձրացում ոչ միայն համայնքի այլ նաև 

մայրաքաղաքի բնակչության շրջանում. 

- Փորձի փոխանակում, ուսուցիչների և աշակերտների փոխանակման նպատակով 

կապի ստեղծում արտասահմանյան և հայկական և միջազգային դպրոցների հետ. 

- Մշակույթ-դպրոց կապի ամրապնդում. 

Բ. Արմատապես բարելավել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների դերը և  

նրանց ընդգրկել ուսման կարևորագույն գործառույթներում հատկապես ծնողների` որպես 

առաջնային շահառուների հետ համագործակցությունը պետք է ավելի ակտիվ լինի: Այս 

առումով ծնողական խորհրդին պետք է վերապահեմ նաև հետևյալ լիազորությունները` 

- ծնողի և դպրոցի միջև կապերի ամրապնդում. 

- ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից երեխաների դաստիարակության 

հարցում միասնական պահանջների ձևավորում. 

- արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակչական 

աշխատանքներին ծնողների ակտիվ մասնակցություն. 

- դպրոցի շրջանակներում որոշումների կայացման գործին ծնողների 

մասնակցության նպաստում: 

Գ. Էլ ավելի ամրապնդել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների կապը դպրոցի 

կառավարման խոհրդի և մանկավարժական խորհրդի հետ`ապահովելով 

տեղեկատվության կազմակերպումը և տարածումը, աջակցելով  ծնողական խորհուրդների 

աշխատանքի կազմակերպմանը: Դրա համար պետք է յուրաքանչյուր ուստարվա սկզբին 

ճշտել. 

- դպրոց հաճախող այն աշակերտների թիվը, որոնք օգտվում են «Փարոս»-ից. 

- երկկողմանի ծնողազուրկ աշակերտների թիվը. 

- միակողմանի ծնողազուրկ աշակերտների թիվը. 

- զոհված ազատամարտիկ ծնողներ ունեցող աշակերտների թիվը. 

- հաշմանդամ աշակերտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը. 
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- նյութապես անապահով սովորողների կազմը. 

- ծնողների խնամքից զրկված աշակերտների թիվը. 

- միայնակ մոր խնամքի տակ գտնվող աշակերտների մասին տվյալները. 

- աշակերտների թիվը, որոնց ծնողները հաշմանդամ են. 

- աշակերտների թիվը, որոնք դասերին չեն հաճախում վարձու աշխատանք 

իրականացնելու պատճառով. 

- այն աշակերտների թիվը, որոնք անչափահաս են, սակայն ընդգրկված են որոշակի 

աշխատանքներում. 

- աշակերտների թիվը, որոնց ծնողները գտնվում են արտերկրում: 

Դ. Դպրոցում հիմնել էլեկտրոնային գրադարան՝ էլեկտրոնային ձեռնարկներով 

իրականացնել հեռահար ուսուցման ներդրման ծրագիր: 

Ե. Դպրոցը համալրել համակարգչային նոր սարքավորումներով, նոր 

համակարգիչներով: 

Զ. Ընդլայնել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) 

ներդրման գործընթացը, ձեռք բերել ոչ միայն նոր համակարգիչներ, այլև էլեկտրոնային 

գրատախտակ: 

Է. Հասնել նրան, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ տիրապետի համակարգչային ծրագրերի 

և կարողանա օգտվել ինտերնետից; 

Ը. Նպաստել ներառական կրթության ընդլայնմանը: 

Թ. Ստեղծել պայմաններ քննարկումների, միջոցառումների, ծնողների և 

ուսուցիչների հետ կապի բարելավման ուղղությամբ: 

 

 

 

 

 

 

6. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

6.1.Մանկավարժական համակարգի որակական բարելավում 

 

Դպրոցի մանկավարժական համակարգի որակական բարելավումը համարում եմ 

դպրոցի ռազմավարություններից մեկը, այսինքն. 

- Հնգամյակի ընթացքում N 129  դպրոցի բոլոր ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթացներին մասնակցության ապահովում և նրանց ատեստավորման կազմակերպում 

յուրաքանչյուր տարի ուսուցիչների մեկ հինգերորդի չափով: 

- Յուրաքանչյուր տարվա համար մինչև մայիսի 1-ը տվյալ տարվա ատեստավորման 

ենթական ուսուցիչների ցանկի կազմում և ներկայացում տարածքային կառավարման 

մարմին: 

- Նկատի ունենալ, որ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչները 

վերապատրաստվելու են դպրոցի միջոցների հաշվին, որը կազմակերպվում է 

ատեստավորումից առավելագույն 6 ամիս առաջ, այսինքն պետք է ամենամյա ծախսերի 
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նախահաշվում ներառել վերապատրաստման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցներ: 

- Դպրոցի դաստիարակչական համակարգի աշխատանքների կատարելագործում. 

- Կազմակերպման և ղեկավարման մեխանիզմների մշակում՝ ուղղված 

մանկավարժների մասնագիտական որակավորման մակարդակի հետագա բարձրացմանը. 

- Նորմատիվ իրավական կազմակերպական այնպիսի նախադրյալների ստեղծում, 

որոնք կապահովեն դպրոցի մանկավարժական համակազմի մեթոդական աշխատանքի 

որակական բարելավումը. 

- Մանկավարժներին աջակցություն՝ մշակելու, ներկայացնելու և տպագրելու իրենց 

մեթոդական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ նյութեր. 

- Մանկավարժներին շահագրգռում՝ կատարելու հետազոտական աշխատանքներ, 

պայմանների ստեղծում մանկավարժների փորձարարական աշխատանքների 

իրականացման համար: 

- Ներառական կրթության ընդլայնում: 

 

 

6.2Սովորողների կրթության կառուցվածքի և 

 բովանդակության վերազինման առումով իրականացվող  

խնդիրները 

 

Սովորողների կրթության կառուցվածքի և բովանդակության վերազինման 

խնդիրներն իրականացնելիս օգտագործելու եմ աշակերտական խորհրդի՝ որպես 

սովորողների ինքնավարության և ինքնակառավարման լիազորություններով օժտված 

ներկայացուցչական մարմնի հնարավորությունները, քանի որ դա նպաստելու է 

համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորմանը: 

Անհրաժեշտ են համարվում նաև՝ 

- Սովորողների իրավունքների և ազատությունների պահպանում պետական 

կրթական չափորոշիչների համապատասխան. 

- Սովորողների կրթության բովանդակային կառուցվածքի վերազինում սովորողների 

կրթության և ինքնակրթության, նրանց համակողմանի զարգացմանն ուղղված ծրագրի 

կազմման և իրականացման միջոցով. 

- Դպրոցի նորմատիվային ամրապնդում դաստիարակության ոլորտում, 

սովորողների ուսուցման ու զարգացման ապահովում դպրոցի կրթության ծրագրերի 

շրջանակում. 

- Արտադասարանական անվճար խմբակների գործունեության աշխուժացում. 

- Առարկայական օլիմպիադաների քաղաքային և հանրապետական փուլերին 

առավել ակտիվ մասնակցություն. 

- Սովորողների կրթության և դաստիարակության հետ առնչվող մեթոդական և 

դիտակտիկ նյութերուվ ապահովում. 
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- Սովորողների շահագրգռում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, նրանց 

համար վարչարարական հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման 

նպաստավոր պայմանների ստեղծում: 

6.3 Դպրոցի ուսումնական և դաստիարակչական  

համակարգի կատարելագործում 

 

N 129 դպրոցում ուսուցման և դաստիարակչական համապատասխան միջավայրի 

ստեղծումը կնպաստի երեխաների սոցիալականացմանը, նրանց հոգևոր, բարոյական և 

ֆիզիկական զարգացմանը, առողջության պահպանմանը: 

Այս առումով դպրոցում կարևորում եմ նախ իմ` որպես տնօրենի, ապա տնօրենի 

ուսումնական աշխատանքի գծով, մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով,  

տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալների, սովորողների հետ դաստիարակչական 

աշխատանքների կազմակերպչի, բոլոր ուսուցիչների, հատուկ մանկավարժի, հոգեբանի, 

սոցիալական մանկավարժի, զինվորական պատրաստության և անվտանգ 

կենսագործունեության ուսուցչի (զինղեկ), գրադարանավարի, լաբորանտի, բժշկի և 

մյուսների (բուֆետապան, հավաքարար) դերը և անձնական օրինակը: 

Հանրակրթությունը իրականացնել ուսուցման և դաստիարակության միասնական 

սկզբունքով` պահպանելով իր աշխարհիկ բնույթը, զերծ մնալով խտրականությունից և 

սահմանափակումներից: Այն հավասարապես մատչելի է յուրաքանչյուրին` անկախ 

ազգությունից, ռասսայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ 

հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրույթներից: 

Պետք է ձգտեմ ապահովել ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերոհիշյալ 

բոլոր օղակների փախկապակցված աշխատանքները և կենտրոնացնեմ նրանց ջանքերը 

դպրոցի զարգացման խնդիրները լուծելու համար չմոռանալով արդեն իսկ մշակված և 

իրականացվող պետական խորհրդանիշների հանրահռչակման և քաղաքացիական 

դաստիարակության ծրագիրը:   

Հանուն ազգային հոգևոր-մշակութային արժեքների վերարտադրման` պետական 

խորհրդանիշների (Հայաստանի Հանրապետության զինանշան, Հայաստանի 

Հանրապետության դրոշ, Հայաստանի Հանրապետության օրհներգ), ազգային ինքնության և 

անկախության բաղկացուցիչների (անաղարտ մայրենի լեզու, ընտանիք, Հայաստանյաց 

առաքելական սուրբ եկեղեցի,  Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին 

հրչակագիր, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն,  Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահ,  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով,  Հայոց 

բանակ, գործադիր և դատական մարմիններ, մայրաքաղաք, ազգային դրամ) 

բովանդակության նպատակային պահպանումը և տարածումը: 

                           6.4 Հաստատության  տնօրենը և նրա լիազորությունները 

 

N 129 դպրոցի կառավարման արդյունավետությունը կնպաստի իմ`որպես տնօրենի` 

և դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի լիարժեք համագործակցությունը 

ուսումնադաստիարակչական և կադրային քաղաքականության բնագավառում: 
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Իրականացնելու եմ տնօրենի այն լիազորությունները, որոնք սահմանված են իմ 

պաշտոնային պարտականությունների ցանկով.  

- Մանկավարժական խորհրդի ներկայացմամբ հաստատել հանրակրթական 

առարկայական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական պլանները, ըստ 

իրականացման աստիճանի`նախապես ստանալով առարկայական մեթոդմիավորների 

առաջարկությունները դպրոցական պարտադիր բաղադրիչի բաշխման վերաբերյալ. 

- Հաստատել դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի տարեկան պլանը, 

տնօրենի տեղեկալների, դասվարների, դասղեկների, առարկայական մեթոդական 

միավորումների և մանկավարժների հաշվետվությունները. 

- Հրամանագրել տնօրենի տեղակալներին, առարկայական մեթոդական 

մասնախմբերի ղեկավարներին, դասվարներին և դասղեկներին. 

- Խորհրդի հավանությունը ներկայացնել ուսումնական հաստատության 

զարգացման ծրագիրը. 

- Խորհրդի քննարկմանը ներկայացնել ֆինանսատնտեսական հաշվետվություն 

կատարած աշխատանքի մասին, ներքին և արտաքին գնահատման արդյունքների 

վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը 

չմոռանալով, որ.  

ա/ ամենամյա ծախսերի նախահաշվում պետք է ներառել ուսուցիչների 

վերապատրաստման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, 

բ/ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումը պետք է 

կազմակերպել ատեստավորումից առավելագույնը 6 ամիս առաջ. 

- Հրամանով, հաստատության կանոնադրության պահանջներին համապատասխան, 

վավերացնել տնօրենի տեղեկալների պարտականությունները, նշելով նաև նրանց 

պատասխանատվությունը ուսուցիչների ուսումնադաստիարակչական գործունեության 

վերահսկման գործում. 

- Ուսումնական տարին սկսելուց առնվազն երեք ամիս առաջ դպրոցի արտաքին 

գնահատման համար հայտը ներկայացնել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: 

- Աջակցել դպրոցում բոլոր խորհուրդների աշխատանքներին. 

-Ներդպրոցական վերահսկողության, հատկապես դասալսումների կազմակերպման 

միջոցով բացահայտել առաջավոր փորձը և փորձի փոխանակման միջոցով աջակցել 

ուսուցիչներին:  

7. Դպրոցի ֆինանսատնտեսական 

Գործունեությունը 

 

Դպրոցը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեյի միջոցներից ըստ իրականացվող 

հանրակրթական ծրագրերի`կախված սովորողների թվից: 

Կարծում եմ, որ դպրոցի կարիքները հոգալու համար (պետական բյուջեյի միջոցներից 

բացի) կկարողանամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հայթայթել ներգրավելով ոչ միայն 

բարեգործ-բարերարների, կամավոր հովանավորների, այլև տարածքների և գույքի 
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վարձակալության, լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների 

իրականացման միջոցով: 

Դպրոցը, համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի, ձևավորում է 

պահուստային կապիտալ: 

Յուրաքանչյուր տարվա համար, ելնելով սույն զարգացման ծրագրից, նախատեսում 

եմ կազմել նաև դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի աստիճանական բարելավման պլան-

ծրագիր, իսկ խորհրդի հավանությանը ներկայացնել` 

- դպրոցի զարգացման տարեկան ծրագիրը. 

- հաստիքացուցակը`համաձայն մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 

անվանացանկի  ու նկարագրի և այդ ցուցակում կատարվող (հավանական) 

փոփոխությունները`ատեստավորմամբ որակավորված ուսուցիչների հավելավճարներով. 

- տարիֆիկացիան 

- բյուջեն և շահույթի բաշխման նախագիծը, որտեղ հաշվետու տարվա շահույթը 

բաշխված կլինի անհրաժեշտ ուղղություններով (պահուստային ֆոնդ, կուտակային ֆոնդ, 

սպառման ֆոնդ): 

8. Ակնկալվող արդյունքներ 

 

Որպես N 129 հիմնական դպրոցի տնօրեն`սույն զարգացման ծրագրով 

նախատեսված հնգամյակում (2022-2027թթ.) ակնկալում եմ` 

- աշակերտ-ուսուցիչ, աշակերտ-ծնող, աշակերտ-համայնք, դպրոց-վարչական 

շրջան հարաբերությունների ամրապնդում. 

- դպրոցի և ուսուցչի հեղինակության բարձրացում. 

- դպրոցի ուսումնանյութական բազայի հարստացում. 

- աշակերտների կրթության որակի էական բարելավում. 

- արտադասարանական խմբակներում սովորողների 40-50%-ի ընդգրկում. 

- ուսուցիչների վերապատրաստումների և ատեստավորումների 

արդյունքում`դասավանդող կադրերի որակական կարողությունների հզորացում  և 

տարակարգ ունեցող ուսուցիչներ. 

- տեղեկատվական –հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառության ընդլայնում. 

- ունենալ անլար ինտերնետային ցանց, նոր համակարգիչներ, էլեկտրոնային 

գրատախտակ, դպրոցի վարկանիշային գնաահատման բարձր միավոր. 

- իրականացնել տանիքի, բնագիտական դասասենյակների վերանորոգում.  

- ունենալ լիցենզավորման պարտադիր պահանջներին և պայմաններին բավարարող 

դպրոցական շենք, լավ կահավորված առարկայական կաբինետներ և հարուստ 

լաբորատորիաներ ու արհեստանոցներ, հանդիսադահլիճի, մարզադահլիճի սարքերի, 

սարքավորումների, նյութերի, անհրաժեշտ գույքի և գրադարանային-տեղեկատվական 

համակարգի բարձր հագեցվածություն: 
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9.Հեռավար ուսուցում 

 

Սովորաբար հեռավար ուսուցումը իրականացվում է ինտերնետային կապի, 

տեսալսողական սարքավորումների և հեռուստահաղորդումների միջոցով կազմակերպվող 

համապատասխան դասընթացների ձևով: Հեռավար ուսուցում կազմակերպվում է նաև 

ուսուցիչների, ծնողների և համայնքի համար՝ կանոնավոր դասընթացների, 

վերապատրաստումների ձևով: 

Հեռավար ուսուցումը ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր: 

Հեռավար ուսուցման մեջ ընգրկված սովորողները չունեն միմյանց հետ 

անմիջականորեն շփվելու և հաղորդակցվելու հնարավորություն: Շատերը դժվարանում են 

ինքնուրույն արդյունավետ ուսուցում կազմակերպել: Սակայն հեռավար կրթության այս ձևի 

մեջ ընդգրկված սովորողը հնարավորություն ունի ազատորեն տնօրինելու պայմանները`իր 

կարողություններին համապատասխան: 

 

10.Ծրագրի իրականացման ռիսկերը և դրանց ազդեցությանն ուղղված 

գործողությունները 

 

Հաշվի առնելով դպրոցի զարգացման ներկայիս կայուն փուլը` ծրագրի իրականացման 

ռիսկերը նվազագույն են, բացառությամբ հետևյալ իրավիճակների. 

• ֆորսմաժորային իրավիճակներ. 

• արտակարգ և պատերազմական իրավիճակներ, սեյսմիկ, բնական աղետներ, 

համաճարակ և դրանցով պայմանավորված սահմանափակումներ. 

• պետական ֆինանսավորման նվազեցում կամ դադարեցում. 

• աշակերտների թվի հնարավոր նվազում արտագաղթի և ծնելիության նազման հետ 

կապված 

Ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ մտադիր ենք իրականացնել ծախսերի 

վերլուծություն և կանխատեսում, միջոցների տնտեսում, կոմունալ և այլ ծախսերի 

նվազեցում, ֆինանսական մուտքերի դիվերսիֆիկացիա: 

 

 

 

2022թ                                                                                                                                Ա.Պետրոսյան 

 

 

 

 

 

 


