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ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ղ.ԱԼԻՇԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 27 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ  

ՊՈԱԿ-Ի ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

                                          

Ներքին կարգապահական  կանոնները (այսուհետ` Կանոններ)  կարգավորում  են  Վանաձորի Ղ. 
Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոցի  (այսուհետ` Հաստատության), որպես  գործատուի (այսուհետ`  
Գործատու) և  Հաստատության  ուսուցիչների,  մանկավարժների, տեխնիկական, սպասարկման 
աշխատանքներ կատարող  աշխատողների (այսուհետ`  Աշխատող)  և սովորողների միջև  Կանոններով 
սահմանված  իրավահարաբերությունները՝ իրավունքներն ու պարտականությունները,  ինչպես  նաև  
Աշխատողների  աշխատանքի և  հանգստի ռեժիմը  սահմանող,  կարգապահական  
պատասխանատվության,  խրախուսանքի  միջոցների  կիրառման  նորմերը: 

Սույն  Կանոններում  կիրառվում են  հետևյալ  հասկացությունները. 

 Աշխատողներ` աշխատանքային պայմանագրով  աշխատանքի ընդունված հաստիքային  
և արտահաստիքային  աշխատողները,  ինչպես  նաև Գործատու`  Հաստատության  գործադիր մարմինը 
(այսուհետ` Տնօրեն), որոնց (այսուհետ` Կողմեր)  պարտականությունները և իրավունքները  
սահմանվում են  ՀՀ օրենսդրությամբ ու  սույն  կանոններով. 

 Աշխատողների  պաշտոնների  նկարագրություններ 

 Աշխատանքի վայր` Հաստստության  կառուցվածքային  ստորաբաժանումների  համար   
հատկացված` շենքերը, շինությունները, ինչպես  նաև  առանձնացված  ստորաբաժանումների համար  
օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  հատկացված շենքերը, շինությունները` ՀՀ ք. Վանաձոր Տարոն 
4 թաղամաս` ՀՀ Վանաձորի Ղ. Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ 

 Աշխատատեղ` աշխատանքի վայրում ուսումնադաստիարակչական  գործընթաց  
իրագործելու համար  աշխատողին  հատկացված  տարածք (դասասենյակ, ուսուցչանոց, 
մասնագիտացված  լսարան, լաբորատորիա, գրադարան, ֆիզկուլտուրայի, նիստերի  դահլիճներ, 
արհեստանոցներ,  ճաշարան, սանիտարահիգիենիկ  հանգույցներ և այլն): 
Կանոններով  սահմանված  դրույթները  պարտադիր են  Կողմերի  համար: 

 

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ,  

                                              ԱԶԱՏՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  Հաստատությունում  իրականացվում  է ուսում-  

նադաստիարակչական  գործընթաց, որն  իրագործվում  է  պետական  չափորոշիչներով  սահմանված  

ուսումնական  առարկայական  ծրագրերով: 

2. Ուսումնադաստիարակչական  գործընթաց  իրականացվում է  Հաստատության   

ուսումնական  շենքերում, շինություններում,  պետական  չափորոշիչներով  սահմանված  ուսումնական  

առարկայական  ծրագրերին  համապատասխան  ՀՀ ԿԳ  նախարարության  կողմից  երաշխավորված  

դասագրքերով,  ինչպես  նաև  ուսումնաօժանդակ  համապատասխան  պարագաներով և  այլ  

նյութերով: 

3. Հաստատությունում   ուսումնադաստիարակչական  գործընթացը  բովոնդակային  առումով   
կանոնակարգվում  է  ՀՀ ԿԳ  նախարարության  կողմից  ընդունված  կարգերով,  հրամաններով  և 
սահմանված  այլ  նորմատիվային  ակտերով: 

4. Հաստատությունում  ՀՀ Կրթության մասին  օրենսդրության,  նորմատիվ  ակտերի  
կատարման   

վերահսկումն  իրականացնում  է  լիազորված  կառավարման  մարմինը: 
5. Հաստատությունում  ուսուցչական,  մանկավարժական  աշխատանքները կատարող  

Աշխատողն աշխատանքի է  ընդունվում  ՀՀ օրենսդրությամբ և  ՀՀ ԿԳՆ կողմից  սահմանված 

մրցութային  հիմունքներով  (հրաման թիվ 396-Ն 15.04.2013 թ,. պետական գրանցում` թիվ 11013214,  

30.05.2013 թ.): 

6. Սպասարկող, տեխնիկական  անձնակազմը  աշխատանքի է  ընդունվում  ՀՀ 
օրենսդրությամբ  

սահմանված  կարգով: 
7. Հաստատությունից  Աշխատողն աշխատանքից  ազատվում  է  ՀՀ օրենսդրությամբ   
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սահմանված  կարգով` անձնական  դիմումի  համաձայն, Գործատուի  նախաձեռնությամբ, ինչպես  նաև  

սույն  Կանոնների  դրույթներով  կնքված աշխատանքային  պայմանագրով ստանձնած աշխատանքային 

պարտականությունները  ոչ  պատշաճ  կատարելու  կամ  թույլ տված  խախտումները հաճախակի  

կրկնելու  դեպքերում: 

2. Աշխատանքի   ընդունելու   հիմքը  աշխատանքային   պայմանագիրն  է կամ  աշխատանքի ընդունելու 
մասին անհատական իրավական ակտը (այսուհետ` հրամանը): Աշխատանքային  պայմանագիր  կնքելու 
կամ հրաման ընդունելու  համար  Գործատուն  աշխատանքի  ընդունվող  անձից  պահանջում է ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 89-րդ հոդվածով սահմանված հետևյալ փաստաթղթերը . 
1) Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
2) Աշխատանքային գրքույկ (բացառությամբ առաջին անգամ կամ համատեղությամբ աշխատանքի 
ընդունվողների) 
3) Հանրային ծառայության համարանիշ կամ այդպիսին չունենալու մասին տեղեկանք 
4) Կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայական, եթե տվյալ աշխատանքը կապված է 
որոշակի կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության հետ  
5) Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին (սանիտարական գրքույկ), եթե աշխատանքային 
պայմանագիրը կնքվում է այնպիսի աշխատանքների համար, որոնք պահանջում են սկզբնական և 
պարբերական բժշկական զննություն, ինչպես նաև մինչև տասնութ տարեկան քաղաքացիների հետ 
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու ժամանակ (այդպիսի աշխատանքների ցանկը և տեղեկանքի 
(սանիտարական գրքույկի) ձևը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
որոշմամբ)  
6) Ծնողներից մեկի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը, եթե աշխատանքի է 
ընդունվում տասնչորսից մինչև տասնվեց տարեկան անչափահաս քաղաքացին: 
2.1  Աշխատանքի  ընդունվողի  կողմից  ներկայացված  փաստաթղթերը   ենթակա  են     
ուսումնասիրման:   Ներկայացված  փաստաթղթերը կեղծ լինելու դեպքում աշխատանքային 
պայմանագիրը  Գործատուն կարող է լուծել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
12 -րդ կետի համաձայն: 
2.2  Աշխատանքի  ընդունվողի հետ  աշխատանքային պայմանագրի  կնքումը կամ հրամանի ընդունումը 
կարող  է  մերժվել  ՀՀ  աշխատանքային  օրենսդրությամբ  նախատեսված դեպքերում: 
2.3  Եթե  աշխատանքային  պայմանագիր  կնքելու    կամ հրաման ընդունելու համար չկա  իրավական  
որևէ  արգելք,  ապա  աշխատանքի  ընդունվողը  և  Գործատուն  սկսում  են  աշխատանքային  
պայմանագրում կամ հրամանում ներառվող  պայմանների  համաձայնեցումը: 
2.4  Աշխատանքային  պայմանագրի կնքումից կամ հրաման ընդունելուց հետո Գործատուն  
աշխատանքի  ընդունվողին,  նրանից  ստորագրություն  վերցնելով,  ծանոթացնում  է  աշխատանքի  
պայմաններին,  ներքին  կարգապահական  կանոններին,  աշխատավայրում  նրա  աշխատանքը  
կանոնակարգող  այլ  իրավական  ակտերին: 
2.5  Աշխատանքային  պայմանագիրը  կնքվում է, իսկ հրամանը  ընդունվում   է  գրավոր  ձևով,  երկու  
օրինակից:  Աշխատանքային  պայմանագիրը կամ հրամանը  ուժի  մեջ  է մտնում ստորագրման պահից, 
եթե աշխատանքային պայմանագրում կամ  հրամանում  այլ ժամկետ չի նշված:Աշխատանքային 
պայմանագրի, ինչպես նաև հրամանի մեկ օրինակը հանձնվում է աշխատողին: 
2.6   Աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև հրամանը   պարտադիր  կարգով  պետք  է  ներառի  
ՀՀ  աշխատանքային  օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի պայմանները:  Աշխատանքային  
պայմանագրերում, ինչպես նաև հրամանում   կողմերը` փոխադարձ  համաձայնությամբ,   կարող  են  
ներառել  ՀՀ  աշխատատքային  օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով չնախատեսված այլ  պայմաններ: 
2.7  Աշխատանքային  պայմանագրի, հրամանի  հիման  վրա  աշխատողի  աշխատանքային  գրքույկում  
կատարվում  է  համապատասխան  գրառում` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի 
համաձայն: Աշխատանքային գրքույկում աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքը, աշխատողի 
պաշտոնի կամ կատարած աշխատանքի մասին տեղեկությունները և  համատեղության կարգով 
աշխատելու ժամանակահատվածը (եթե աշխատողը համատեղությամբ աշխատանքը հաստատող 
փաստաթուղթ է ներկայացնում հիմնական աշխատավայրի գործատուին) նշվում են աշխատողի 
համաձայնությամբ: 
2.8  Նոր  ընդունվող  աշխատողների  համար  կնքվող  աշխատանքային պայմանագրով կամ  հրամանով 
կարող  է  սահմանվել  փորձաշրջան`  մինչև  երեք  ամիս տևողությամբ:  Փորձաշրջանի անբավարար  
արդյունքների  հիման  վրա  աշխատողը  կարող  է  աշխատանքից   ազատվել  օրենքով  սահմանված  
կարգով: 
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2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ,  

                                        ԱԶԱՏՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ 

 

1. ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  Հաստատությունում  իրականացվում  է ուսում-  

նադաստիարակչական  գործընթաց, որն  իրագործվում  է  պետական  չափորոշխչներով  սահմանված  

ուսումնական  առարկայական  ծրագրերով: 

2. Ուսումնադաստիարակչական  գործընթաց  իրականացվում է  Հաստատության   

ուսումնական  շենքերում, շինություններում,  պետական  չափորոշիչներով  սահմանված  ուսումնական  

առարկայական  ծրագրերին  համապատասխան  ՀՀ ԿԳ  նախարարության  կողմից  երաշխավորված  

դասագրքերով,  ինչպես  նաև  ուսումնաօժանդակ  համապատասխան  պարագաներով և  այլ  

նյութերով: 

3. Հաստատությունում   ուսումնադաստիարակչական  գործընթացը  բովոնդակային  առումով   
կանոնակարգվում  է  ՀՀ ԿԳ  նախարարության  կողմից  ընդունված  կարգերով,  հրամաններով  և 
սահմանված  այլ  նորմատիվային  ակտերով: 

4. Հաստատությունում  ՀՀ Կրթության մասին  օրենսդրության,  նորմատիվ  ակտերի  կատարման   
վերահսկումն  իրականացնում  է  լիազորված  կառավարման  մարմինը  ՀՀ ԿԳ  նախարարությունը: 

5. Հաստատությունում  ուսուցչական,  մանկավարժական  աշխատանքները կատարող  

Աշխատողն աշխատանքի է  ընդունվում  ՀՀ օրենսդրությամբ և  ՀՀ ԿԳՆ կողմից  սահմանված 

մրցութային  հիմունքներով  (հրաման թիվ 396-Ն 15.04.2013 թ,. պետական գրանցում` թիվ 11013214,  

30.05.2013 թ.): 

6. Սպասարկող, տեխնիկական  անձնակազմը  աշխատանքի է  ընդունվում  ՀՀ օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով: 

7. Հաստատությունից  Աշխատողն աշխատանքից  ազատվում  է  ՀՀ օրենսդրությամբ   
սահմանված  կարգով` անձնական  դիմումի  համաձայն, Գործատուի  նախաձեռնությամբ, ինչպես  նաև  

սույն  Կանոնների  դրույթներով  կնքված աշխատանքային  պայմանագրով ստանձնած աշխատանքային 

պարտականությունները  ոչ  պատշաճ  կատարելու  կամ  թույլ տված  խախտումները հաճախակի  

կրկնելու  դեպքերում: 

8.  Աշխատանքային   պայմանագիրը   կարող է լուծվել  միայն  գործող  օրենսդրությամբ  նախատեսված  
դեպքերում  և  կարգով:  Աշխատանքային  պայմանագիրը  լուծվում  է (աշխատանքից ազատվում է) ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով: 
       Կողմերի  համաձայնությամբ  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծումը 

9. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` կողմերի  համաձայնությամբ  
մինչև  ժամկետի  լրանալը  աշխատանքային  պայմանագիրը  լուծելիս  աշխատանքային  պայմանագրի  
մի  կողմը  գրավոր  ձևով   առաջարկում  է  մյուս  կողմին`  լուծելու  պայմանագիրը:  Առաջարկի  հետ  
համաձայնվելու  դեպքում  մյուս  կողմը  պետք  է   յոթ  օրվա  ընթացքում  իր  համաձայնության  մասին  
ծանուցի  առաջարկ ներկայացրած  կողմին:  Եթե  կողմերը  համաձայնվում  են  լուծել  պայմանագիրը,  
ապա  այդ  մասին  կնքում են  գրավոր  համաձայնագիր,  որում  նշվում  են  պայմանագրի  լուծման  
ժամկետը  և  այլ  պայմաններ  ( հատուցումներ  և  այլն):  Եթե  պայմանագիրը  լուծելու  
առաջարկություն   ստացած  կողմը  նշված  ժամկետում  չի  ծանուցում  պայմանագիրը  լուծելու  իր  
համաձայնության  մասին,  ապա  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծման  մասին  առաջարկը  
համարվում  է  մերժված: 
               Պայմանագրի լուծումը`  պայմանագրի  գործողության  ժամկետը  լրանալու  դեպքում 

10.  Որոշակի  ժամկետով  կնքված  աշխատանքային  պայմանագրի գործողության  ժամկետը լրանալու  
պատճառով  ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն գործատուն  կամ  
աշխատողն  իրավունք  ունեն  լուծելու պայմանագիրը,  բացառությամբ  այն  դեպքի,  երբ  
աշխատանքային  հարաբերությունները  պայմանագրի  ժամկետը  լրանալուց  հետո  շարունակվում  են:  
Այս  դեպքում  աշխատանքային  պայմանագիրը  համարվում  է  կնքված  անորոշ  ժամկետով: 
              Պայմանագրի  լուծումն  աշխատողի  նախաձեռնությամբ 

11.Աշխատողն  իրավունք  ունի  լուծելու  անորոշ  ժամկետով  կնքված  աշխատանքային  
պայմանագիրը,  նախքան  դրա  գործողության  ժամկետի  լրանալը`  այդ  մասին  առնվազն  երեսուն   օր  
առաջ  գրավոր ձևով ծանուցելով  Գործատուին:  Կոլեկտիվ  պայմանագրով  կարող  է նախատեսվել  
ծանուցման  ավելի  երկար  ժամկետ:  Այն  աշխատանքների  կատարման  ժամանակը,  որին  
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փոխադրվել  է  աշխատողը աշխատանքային  կարգապահությունը  խախտելու  համար,  աշխատանքից  
ազատվելու  վերաբերյալ  ծանուցման   ժամկետի  մեջ  չի  հաշվվում: 
Ծանուցման ժամկետը  լրանալուց  հետո  աշխատողն  իրավունք ունի  դադարեցնելու  աշխատանքը,  
իսկ  գործատուն  պարտավոր  է  ձևակերպել  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծումը  և  աշխատողի  
հետ  կատարել  վերջնահաշվարկ: 
12. Աշխատողն  իրավունք  ունի  լուծելու  անորոշ  ժամկետով  կնքված  աշխատանքային  
պայմանագիրը,  ինչպես  նաև  որոշակի  ժամկետով  կնքված աշխատանքային պայմանագիրը   
նախքան  դրա  գործողության  ժամկետի  լրանալը`  այդ  մասին  առնվազն  հինգ  օր  առաջ  գրավոր  
ձևով  ծանուցելով  գործատուին,  եթե  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծումը  կապված  է  իր  
աշխատանքը  խոչընդոտող  հիվանդության կամ  աշխատանքային  խեղման  հետ,  կոլեկտիվ  
պայմանագրով  նախատեսված  այլ  հարգելի  պատճառներ  կան,  կամ  եթե  գործատուն  չի  կատարում  
աշխատանքային  պայմանագրով սահմանված  պարտականությունները,  խախտում  է  օրենքը  կամ  
կոլեկտիվ  պայմանագիրը,  ինչպես  նաև  օրենսգրքով  նախատեսված  այլ  դեպքերում: 
13.  Աշխատողն  իրավունք  ունի  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծման  մասին  ծանուցումը  հետ  
վերցնել  ոչ  ուշ,  քան  այն  ներկայացվելու  օրվանից  հետո  երեք  աշխատանքային  օրվա  ընթացքում:  
Նշված  ժամկետից  հետո  նա  կարող  է  ծանուցումը  հետ  վերցնել  միայն  գործատուի  
համաձայնությամբ: 
 
                          Պայմանագրի  լուծումը  գործատուի  նախաձեռնությամբ 
 

14. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Գործատուն  իրավունք  ունի  
լուծելու անորոշ  ժամկետով  կնքված  աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես  նաև  որոշակի  
ժամկետով  կնքված  աշխատանքային  պայմանագիրը  նախքան  դրա  գործողության ժամկետի  
լրանալը`   
1/  կազմակերպության  լուծարման (անհատ  ձեռնարկատիրոջ  գործունեության  դադարման) դեպքում. 
2/  արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի 
կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ 
պայմանավորված` աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների կրճատման դեպքում. 
3/  աշխատողի  զբաղեցրած  պաշտոնին  կամ  կատարած  աշխատանքին  չհամապատասխանելու  
դեպքում. 
4/  աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու դեպքում. 
5/ աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով 
իրեն վերապահված պարտականությունները առանց հարգելի պատճառի պարբերաբար չկատարելու 
դեպքում.  
6/ աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում. 
7/ աշխատողի երկարատև անաշխատունակության հետևանքով (եթե աշխատողը ժամանակավոր 
անաշխատունակության պատճառով աշխատանքի չի ներկայացել ավելի քան 120 oր անընդմեջ կամ 
վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում` ավելի քան 140 oր, եթե oրենքով և այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված չէ, որ որոշակի հիվանդությունների դեպքում աշխատատեղը և պաշտոնը 
պահպանվում են ավելի երկար ժամանակով).  
8/ աշխատողի կողմից ոգելից խմիչքների, թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն նյութերի ազդեցության 
տակ աշխատավայրում գտնվելու դեպքում.  
9/անհարգելի պատճառով ամբողջ աշխատանքային oրվա (հերթափոխի) ընթացքում աշխատողի` 
աշխատանքի չներկայանալու դեպքում.  
10/ պարտադիր բժշկական զննությունից աշխատողի հրաժարվելու կամ խուսափելու դեպքում. 
11/ աշխատողի կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքում, եթե աշխատանքային պայմանագրով այլ 
բան նախատեսված չէ:  
15/ Աշխատանքային պայմանագիրը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ 
կետով  և 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքերով լուծելու դեպքում Գործատուն այդ մասին գրավոր 
ծանուցում է աշխատողին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով սահմանված 
ժամկետներում: 
16/ Նախատեսված  ժամկետները  չպահպանելու  դեպքում  ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  115-րդ 
հոդվածի 2–րդ մասի համաձայն` Գործատուն  պարտավոր  է  աշխատողին  վճարել  տուժանք` 
ծանուցման յուրաքանչյուր  ժամկետանց  օրվա  համար,  որը  հաշվարկվում  է`  հիմք  ընդունելով  
աշխատողի  միջին օրական  աշխատավարձի  չափը: 
17/   Աշխատանքային պայմանագրի  լուծման  մասին  ծանուցման  մեջ  նշվում  են` 
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ա/  աշխատանքից  ազատվելու  հիմքը և  պատճառը, 
բ/ աշխատանքից  ազատվելու  տարին,  ամիսը,  ամսաթիվը: 
18/ Աշխատանքային  պայմանագիրը  լուծելու  մասին  ծանուցումն  ուժը  կորցրած  է ճանաչվում,  եթե  
ծանուցման  ժամկետը  լրանալուց  հետո  անցել է  հինգ  օրից  ավելի  ժամանակ,  և  գործատուն չի  
լուծել  պայմանագիրը:  Այդ  ժամկետում  չեն  հաշվարկվում  աշխատողի  արձակուրդի  և  
ժամանակավոր անաշխատունակության  ժամանակահատվածները: 
19/ Աշխատողը  կամ  Գործատուն  իրավունք  ունեն  լուծելու  սեզոնային  կամ  ժամանակավոր  
աշխատանքային  պայմանագիրը  նախքան  դրա  գործողության  ժամկետի  լրանալը` այդ  մասին  
առնվազն  երեք  օր առաջ գրավոր  ձևով  ծանուցելով  միմյանց: 
 
Հղի  կանանց  և երեխա  խնամող  աշխատողների  երաշխիքները 
 
20/  Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային  պայմանագիրը  չի  կարող  լուծվել. 
ա/ հղի  կանանց  հետ`  հղիության  մասին  գործատուին  տեղեկանք  ներկայացնելու  օրվանից  մինչև  
հղիության  ու  ծննդաբերության  արձակուրդի  ավարտման  օրվանից  հետո  մեկ  ամիս  լրանալը, 
բ/  մինչև  մեկ տարեկան  երեխա  խնամող  աշխատողների  հետ,  բացառությամբ  ՀՀ Աշխատանքային  
օրենսգրքով  նախատեսված  հետևյալ  դեպքերի. 

- Կազմակերպության  լուծարման  (անհատ  ձեռնարկատիրոջ  գործունության  դադարման), 

- Փորձաշրջանի  անբավարար  արդյունքի, 

- Աշխատողի  կողմից  իր  պարտականությունները  չկատարելու  կամ  ոչ  պատշաճ  կատարելու , 

- Աշխատողի  նկատմամբ  վստահությունը  կորցնելու, 

- Առկա  է  դատարանի `  օրինական  ուժի  մեջ  մտած  դատավճիռը,  որին  համապատասխան  
աշխատողը   ենթարկվել  է այնպիսի  պատասխանատվության,որը  հնարավորություն  չի տալիս  
շարունակելու աշխատանքը, 

- Օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  աշխատողը  զրկվել  է  որոշակի  աշխատանքներ  կատարելու  
համար  հատուկ  իրավունքներից, 

- Աշխատողը,  բժկա-սոցիալական  փորձաքննական  հանձնաժողովի եզրակացությանը  
համապատասխան,  չի  կարող  զբաղեցնել  այդ  պաշտոնը  կամ կատարել  այդ  աշխատանքը, 

- Աշխատողը տասնչորսից  մինչև  տասնվեց  տարեկան  է,  և ծնողներից  մեկը,  որդեգրողը  կամ  
հոգաբարձուն,  նրա   առողջության  նկատմամբ  հսկողության  իրականացնող  բժիշկը  կամ  
աշխատանքի  պետական  տեսուչը  պահանջում  են  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծում: 

- Աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելու դեպքում  

- Աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով իրեն 
վերապահված պարտականությունները առանց հարգելի պատճառի չկատարելու դեպքում,  

- Անհարգելի պատճառով ամբողջ աշխատանքային օրվա (հերթափոխի) ընթացքում  աշխատողի 
աշխատանքի չներկայանալու դեպքում 
21/  Պարապուրդի  ժամանակ  Գործատուն  իրավունք  ունի  աշխատողին,  նրա  գրավոր  
համաձայնությամբ, փոխադրելու  ցանկացած  այլ  աշխատանքի`  հաշվի  առնելով  աշխատողի  
մասնագիտությունը,  որակավորումը,  և առողջական  վիճակը:  Աշխատողի  համաձայնությամբ  նա  
կարող  է  փոխադրվել  նաև  այլ  աշխատանքի  առանց  հաշվի  առնելու  նրա  մասնագիտությունը  և  
որակավորումը: 
22/ Աշխատանքային  պայմանագրի  լուծումը  ձևակերպվում  է Գործատուի հրամանով:  
23/ Աշխատանքից  ազատման  օրը  Գործատուն պարտավոր  է  աշխատողին  հանձնել  նրա  
աշխատանքային  գրքույկը` աշխատանքից  ազատման  մասին  համապատասխան  գրառումներով  և   
կատարել  նրա հետ  վերջնահաշվարկ:  
 
 

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ  ՈՒ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 Կողմերի իրավունքներն ու  պարտականությունները  սահմանվում  են  ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ 

իրավական  ակտերով, ինչպես  նաև  Հաստատության  կանոնադրությամբ  և սույն  Կանոններով: 

1. Աշխատանքային  կարգապահություն  ապահովելու  համար  Գործատուն պարտավոր է. 

1) մինչև աշխատանքի անցնելը Աշխատողին ծանոթացնել Հաստատության  կանոնադրությանը,  
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սույն կանոններին, աշխատանքի  վարձատրության ու  աշխատանքային  պայմաններին, ինչպես  նաև  

ապահովել  ՀՀ օրենսդրությամբ նրանց  վերապահված  իրավունքների ու  պարտականությունների  

ճշգրիտ ու  ժամանակին  կատարման, նրանց  ներկայացվող սահմանափակումների  պահպանման 

համար  անհրաժեշտ  երաշխիքներ, 

2) օժանդակել Աշխատողին` իրականացնելու  իր  գիտամանկավարժական, ստեղծագործական,  
աշխատանքային գործունեությունն ըստ  ՀՀ կառավարության  14.10.2010 թ.-ից թիվ 1391-Ն որոշումով 
սահմանված  «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
 հանրակրթական ուսումնական հաստատության  մանկավարժական աշխատողների  
պաշտոնների 
 անվանացանկ»-ի  նկարագրին, ինչպես  նաև  ՀՀ զբաղմունքների  դասակարգչով  սահմանված  

աշխատանքային գործառույթներին համապատասխան 

 2.   Աշխատողը  պարտավոր  է. 
1.Բարեխղճորեն  կատարել  աշխատանքային  պայմանագրով  ստանձնած  պարտավորությունները, իր  
աշխատանքային  գործունեությանն առնչվող  նորմատիվ ակտերի  պահանջները,  պահպանել  ներքին  
կարգապահական  կանոնները,  աշխատանքային  կարգապահությունը,  պահպանել  աշխատանքի  
պաշտպանության և  սանիտարահիգիենիկ  կանոնները, անվտանգության  ապահովման  պահանջները,  
բարեխղճորեն  վերաբերվել  Գործատուի  և  այլ  աշխատողների  գույքին,  ինչպես  նաև  մարդկանց  
կյանքին  ու  առողջությանը,  Գործատուի  գույքին  սպառնող  վտանգի  ծագման մասին  անմիջապես  
տեղեկացնել  Գործատուին: 
2  Կատարել  աշխատանքի  սահմանված  նորմերը,  պահպանել  աշխատանքի  միջոցները: 
3  Նպաստել  Գործատուի  հեղինակության  ամրապնդմանը: 
4.  Իր  աշխատանքային  պարտականությունները  կատարել  անձամբ: 
5. Տեղյակ լինել և կատարել դպրոցի տնօրենի հրամանները, մանկավարժական խորհրդի որոշումները, 
գործող օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը, կոլեկտիվ պայմանագրերեը /առկայության դեպքում/ 
և աշխատանքային պայմանագրի պահանջները: 
  Աշխատողն  իրավունք  ունի. 
6. Գործատուից  պահանջել  փոփոխել  կամ  լուծել  Պայմանագիրը` ՀՀ  աշխատանքային  օրենսգրքով, 
այլ  իրավական  ակտերով սահմանված  կարգով  ու  պայմաններով: 
7.  Ստանալ  աշխատանքային  պայմանագրով  նախատեսված  աշխատանքը: 
8.  Ունենալ  աշխատատեղ`  գործող  նորմատիվ  ակտերի  պահանջներին,  աշխատանքի  
անվտանգության  կանոններին  ու  կոլեկտիվ  պայմանագրի  (առկայության դեպքում) պահանջնեին  
համապատասխան: 
9.  Ժամանակին  ու  լրիվ  ծավալով  ստանալ  աշխատանքային պայմանագրով  սահմանված  
աշխատավարձը: 
10.  Հանգստի,  որն  ապահովված  կլինի  աշխատաժամանակի  նորմալ  տևողությամբ, ամենշաբաթյա  
հանգստյան օրեր,  տոնական  ոչ  աշխատանքային  օրեր  տրամադրելով: 
11.  Ստանալ  լիակատար  տեղեկատվություն  աշխատատեղում  աշխատանքի  պայմանների  և 
աշխատանքի պաշտպանության  պահանջների  մասին: 
12.  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված  կարգով  մասնագիտական  կատարելագործման  ու  
վերապատրաստման: 
13.  Միավորվելու,  այդ  թվում`  արհեստակցական  միություններ ստեղծելու  և  դրանց  մեջ  մտնելու`  իր  
աշխատանքային  իրավունքները,  ազատությունները  և  օրինական  շահերը  պաշտպանելու  համար: 
14. Վարել  կոլեկտիվ  բանակցություններ  և  կնքել  կոլեկտիվ  պայմանագրեր  ու համաձայնագրեր  իր  
ներկայացուցիչների  միջոցով,  ինչպես նաև`  ստանալ  տեղեկատվություն` դրանց  կատարման  
ընթացքի մասին: 
15.  Պաշտպանել  իր  իրավունքները,  ազատությունները  և  օրինական  շահերը  օրենքով  չարգելված  
եղանակներով: 
16.  Լուծել  անհատական  և  կոլեկտիվ  աշխատանքային վեճեր,  ներառյալ` օրենքով  սահմանված  
կարգով  գործադուլի  իրավունքը: 
17.  Ստանալ գործատուի մեղքով  պատճառված  վնասի  հատուցում`  կապված  աշխատանքային  
պարտականությունների  հետ: 
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  1.  Գործատուն  պարտավոր  է. 
1  Աշխատողին  ապահովել  աշխատանքային  պայմանագրով  պայմանավորված  աշխատանքով  և  
կազմակերպել նրա  աշխատանքը: 
2  Նախատեսված  ժամկետում  և  սահմանված  չափով  վճարել  աշխատողի  աշխատավարձը, 
աշխատողին աշխատավարձ վճարելիս տրամադրել հաշվարկային թերթիկներ: 
3  Սահմանված  կարգով  աշխատողին  տրամադրել  վճարվող  և  չվճարվող  արձակուրդներ: 
4  Աշխատողի  համար  ապահովել  աշխատանքի  անվտանգությունը և  աշխատանքի  
պաշտպանությանն ու  հիգիենայի  պահանջներին  համապատասխան  պայմաններ: 
5  Աշխատանքի  ընդունելու  ժամանակ,  ինչպես  նաև  աշխատելու  ընթացքում  աշխատողին  
ծանոթացնել  ներքին  կարգապահական  կանոններին,  աշխատանքի պաշտպանության    ապահովման  
պահանջներին: 
6  Աշխատողին  ապահովել  նրա  աշխատանքային  գործունեությանը  վերաբերող  տեղեկություններով, 
փաստաթղթերով, այլ  անհրաժեշտ  պարագաներով: 
7  Պահպանել  գործող  օրենքներն  ու  ենթաօրենսդրական  ակտերը,  կոլեկտիվ  պայմանագրի   
(առկայության  դեպքում)  և աշխատանքային  պայմանագրի  պահանջները: 
8  Աշխատողին ապահովել  իր  աշխատանքը  պատշաճորեն  կատարելու  համար  անհրաժեշտ  
սարքավորումներով,  գործիքներով, տեխնիկական  փաստաթղթերով  և այլ միջոցներով: 
9  Վարել  կոլեկտիվ  բանակցություններ աշխատողի  (նրա  ներկայացուցիչների)  մասնակցությամբ, 
աշխատողին  (նրա  ներկայացուցիչներին )  տրամադրել  լրիվ  և  արժանահավատ  տեղեկատվություն, 
որն անհրաժեշտ  է  կնքելու  կոլեկտիվ  պայմանագիր,  համաձայնագիր և  վերահսկելու դրանց  
կատարումը: 
10  Քննարկել  համապատասխան  արհեստակցական  միությունների,  աշխատողների այլ  ընտրված  
ներկայացուցիչների  միջնորդությունները, կապված  օրենքների  և  այլ  նորմատիվ  իրավական  
ակտերի  բացահայտված  խախտումների  հետ,  ձեռնարկել  միջոցներ`  դրանք  վերացնելու  և  
ձեռնարկած  միջոցների  մասին  հայտնել  նշված  մարմիններին  ու  ներկայացուցիչներին,  իսկ  
անհրաժեշտության  դեպքում` անմիջականորեն`  աշխատողին, 
11  Հատուցել  աշխատողին  պատճառած  վնասը , որը  կապված  է  նրա  աշխատանքային  
պարտականությունների  կատարման  հետ,  օրենքով  սահմանված  կարգով: 
12  Կատարել  օրենքով,  այլ  իրավական  ակտերով,  կոլեկտիվ  և  աշխատանքային պայմանագրերով 
նախատեսված այլ  պարտականություններ: 
2 Գործատուն  իրավունք  ունի. 
2.1  Փոփոխել  կամ լուծել  աշխատանքային  պայմանագիրը  օրենքով  սահմանված  կարգով  ու  
պայմաններով: 
2.2  Վարել  կոլեկտիվ  բանակցություններ  և  կնքել  կոլեկտիվ  պայմանագիր: 
2.3  Խրախուսել  աշխատողին  բարեխիղճ  և արդյունավետ  աշխատանքի  համար: 
2.4  Վերահսկել  աշխատողների  աշխատանքային  ժամերը,  նրանց  վստահված  գույքի  
պահպանությունը,  աշխատողից  պահանջել`  իր  աշխատանքային  պարտականությունների  պատշաճ  
կատարում  և  խնայողական  վերաբերմունք  գործատուի  և  մյուս  աշխատողների  գույքի   նկատմամբ,  
օրենքների,  այլ  իրավական  ակտերի, ներքին  կարգապահական  կանոնների  պահպանում: 
2.5  Օրենսդրությամբ  սահմանված կարգով  աշխատողին  տրամադրել  վճարվող  և չվճարվող  
արձակուրդ: 
2.6  Աշխատանքի  ընդունվելու  ժամանակ, ինչպես  նաև աշխատելու  ընթացքում  աշխատողին  
ծանոթացնել  գործատուի  ներքին  կարգապահական  կանոններին,  աշխատանքի  անվտանգության 
ապահովան  վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերին: 
2.7  Աշխատողի  կողմից  իր պարտականությունների չկատարման  կամ  ոչ  պատշաճ  կատարման  
արդյունքում գործատուին  վնաս  հասցնելու  դեպքում  պահանջել  դրանց  հատուցում` օրենսդրությամբ  
սահմանված  կարգով: 
2.8  Աշխատողի  կողմից  պայմանագրով  ստանձնած  պարտականությունների  չկատարման  կամ  ոչ  
պատշաճ  կատարման  դեպքերում  աշխատողին ենթարկել  կարգապահական  ու  նյութական  
պատասխանատվության  ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով: 
2.9  Արտադրական  ծավալների, տնտեսական,   տեխնոլոգիական  և  աշխատանքի  կազմակերպման 
պայմանների  փոփոխման  դեպքում,  ինչպես  նաև  արտադրական  անհրաժեշտությամբ  
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պայմանավորված այլ  դեպքում,  գործատուն  իրավունք  ունի փոխելու աշխատանքի էական 
պայմանները: Փոխված  պայմաններում  աշխատանքը  կատարելու  աշխատողի  անհամաձայնության  
դեպքում  գործատուն  իրավունք  ունի  աշխատողին  ազատել աշխատանքից  ՀՀ  Աշխատանքային  
օրենսգրքին  համապատասխան` պահպանելով  աշխատանքային  պայմանագրի  լուծման  սահմանված  
կարգը: 
            3.Հաստատության  առանձնահատկություններից  ելնելով  օրենսդրությամբ  սահմանված  

կարգով  համապատասխան  հրաման  արձակելու  միջոցով  կատարել  աշխատանքի   բաժանում  

տնօրենի  տեղակալների, դաստիարակչական  աշխատանքների  կազմակերպչի, զինղեկի, հաշվապահի 

և  այլ  աշխատողների  միջև. 

             4.Աշխատողին  ապահովել  աշխատանքային  պատշաճ  պայմաններով (առարկայական  

լսարան, լաբորատորիա-փորձասենյակ, դասասենյակ, մարզադահլիճ, սանիտարահիգիենիկ  հանգույց, 

ուսուցչանոց և այլն)` ուսումնադաստիարակչական  գործընթացի կազմակերպման  համար անհրաժեշտ  

գույք,  տեղեկատվություն, իրավական  ակտեր, մասնագիտական  գրականություն, ուսուցողական  

դիդակտիկ  ցուցադրական  այլ  միջոցներ, ինչպես  նաև  տրամադրել  անվտանգության  տեխնիկայի և  

աշխատանքի  պահպանության  կանոններին  համապատասխան  նյութատեխնիկական  միջոցներ, 

սարքավորումներ և  պարագաներ. 

             5.  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգի համաձայն  հաստատել  ամենամյա  բժշկական 

զննության  ժամանակացույցը, ինչպես  նաև  անհրաժեշտության դեպքում  կազմակերպել  առաջին  

բուժօգնություն: 

             6.անհրաժեշտ պայմաններ  ստեղծել մանկավարժական  աշխատանք  կատարող  Աշխատողի 

մասնագիտական որակավորման մակարդակի  բարձրացման, ինչպես  նաև  գիտության, 

մանկավարժության նորագույն նվաճումներին հաղորդակից դարձնելու համար` միաժամանակ 

նպաստելով տարածելու նրա ձեռք բերված գիտամանկավարժական օգտակար փորձը. 

              7. Հաստատությունում ձևավորել  բարոյահոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտ, Աշխատողին 

մասնակից դարձնելով  ուսումնական, դաստիարակչական աշխատանքային գործառույթներին. 

              8.Աշխատողին չտալ  ՀՀ օրենսդրության շրջանակներից դուրս հանձնարարություններ, իսկ 

աշխատանքային ծավալների, տնտեսական, տեխնոլոգիական պայմանների փոփոխումով, ինչպես նաև 

չնախատեսված անհրաժեշտությամբ  պայմանավորված դեպքերում` հանձնարարվող 

աշխատանքներում հաշվի առնել Աշխատողի առողջական վիճակը և նրան չառաջարկել առողջական 

վիճակը վատթարացնող առաջադրանքներ. 

               9.վարձատրել Աշխատողին օրենսդրությամբ սահմանված դրույքաչափով և այլ լրացուցիչ 

վճարներով. 

             10. յուրաքանչյուր ուսումնական տարում Աշխատող մանկավարժներին ապահովել գործող 

կարգով սահմանված մեկ դրույքից ոչ պակաս դասաժամերով, իսկ անհնարինության դեպքում 

հնարավոր ողջամիտ չափաքանակով. 

            11. իրագործել օրենսդրությունից բխող անհրաժեշտ այլ պարտավորություններ, որոնք համապա-

տասխան  են Հաստատության առանձնահատկություններին և շահերին: 

 

         3..  Գործատուն  իրավունք  ունի. 

             1) վերահսկողություն իրականացնելու Աշխատողի ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև ՀՀ 

զբաղմունք-ների դասակարգչով սահմանված պաշտոնեական նկարագրին համապատասխան 

գործառույթների իրագործման նկատմամբ. 

            2) որոշելու Աշխատողին հանձնարարված աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը, 

ինչպես նաև համապատասխան հանձնարարականները տալու սահմանվող ժամկետները. 

            3)օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Աշխատողին չնախատեսված այլ  աշխատանք 

հանձնարարելու դեպքում վճարելու լրացուցիչ աշխատավարձ. 

           4) ստուգելու հանձնարարված աշխատանքների կատարողականի ընթացքը և որակական 

ցուցանիշները. 
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          5) Աշխատողի նկատմամբ կիրառելու խրախուսման միջոցներ, նշանակելու կարգապահական 

տույժեր օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

        6) աշխատանքային ծավալների, տնտեսական, տեխնոլոգիական և աշխատանքի կազմակերպման 

պայմանների փոփոխման, ինչպես նաև չնախատեսված անհրաժեշտությամբ պայմանավորված այլ 

դեպքերում  Աշխատողին առաջարկելու այլ աշխատանք 

         7) փոփոխված պայմաններում առաջարկված աշխատանքը կատարելու Աշխատողի անհամաձայ-

նության կամ կատարել չցանկանալու դեպքում միակողմանի լուծելու կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը` պահպանելով ՀՀԱՕ սահմանված կարգը. 

         8) աշխատանքային պարտականությունները պատշաճ որակով չկատարելու կամ այլ անհաղթահա 

րելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում ՀՀԱՕ սահմանված կարգով միակողմանի լուծելու կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը. 

          9) Աշխատողի կողմից Հաստատությանը նյութական վնաս պատճառելու դեպքում  պահանջելու 

վնասի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում. 

         10) պաշտոնական գործառույթներում կիրառելու օրենսդրությանը համապատասխան անհրաժեշտ 

այլ իրավունքներ, որոնք բխում են Հաստատության առանձնահատկություններից և շահերից: 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԸ 

 

    4. Մանկավարժական աշխատանք կատարող աշխատողը պարտավոր է. 

        1) կատարելագործել իր մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները. 

        2) պետական հանրակրթական առարկայական  չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան 

ապահովել պետական կրթական ծրագրերի պարտադիր նվազագույն յուրացումը` միաժամանակ 

սովորողների կողմից յուրացրած գիտելիքները գործնական աշխատանքներում արդյունավետ 

դրսևորելու կարողությունների ցուցադրումը. 

         3) ըստ տարիքային առանձնահատկությունների սովորողների մեջ դաստիարակել 

համամարդկային արժեքային  համակարգին հարիր գիտելիքների պաշար, պատշաճ վարքագիծ և 

վարվելակերպ. 

         4) ուսումնառության ընթացքում  ժամանակակից մեթոդներին  և տեխնոլոգիաների  ներդրման 

միջոցով բացահայտել սովորողների կրթական կարիքները, որոնց շնորհիվ նրանց մեջ զարգացնել 

ստեղծագործական ունակություններ, ինքնուրույնություն և նախաձեռնողականություն. 

         5) ուսուցանվող ուսումնական առարկայական ծրագրերի կատարմանը զուգընթաց ուսումնական 

տարվա ընթացքում պատրաստել և անցկացնել ուսումնական, ստուգողական վարժություններ, 

ստուգարքներ, առաջադիմության ընթացիկ գնահատումներ, ըստ հաստատության 

առանձնահատկության փոխադրական քննություններ, արտադրական գործնական աշխատանքներ, 

ինչպես նաև անհատական պարապմունքներ, բազմաբնույթ այլ միջոցառումներ. 

         6) ուսումնական գործընթացը իրագործելիս ստեղծել բարենպաստ սոցիալ-հոգեբանական 

միջավայր միաժամանակ ներդնելով ուսուցման բովանդակությանը համապատասխանմեթոդներ ու  

հնարքներ. 

         7) կազմակերպել դասավանդվող առարկայի գծով մրցույթներ, օլիմպիադաներ, նպատակային 

էքսկուրսիաներ, հետևել աշակերտների տնային, գործնական և այլ հանձնարարությունների 

կատարմանը, աջակցել սովորողների արտադպրոցական գործունեությանը. 

         8) պաշտպանել սովորողների իրավունքներն ու ազատությունները, կազմակերպել նրանց 

առողջության պահպանման, ֆիզիկական զարգացմանը և հանգստին նպաստող միջոցառումներ, 

ինչպես նաև ամրապնդել կապերը սովորողների ծնողների, օրինական ներկայացուցիչների հետ, նրանց 

համար անցկացնել ուսուցման, դաստիարակության խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություններ. 

        9) Հաստատության կառավարումը նպատակաուղղված դարձնելու համար սահմանված կարգի 

համաձայն տնօրինությանը ներկայացնել սովորողների առաջադիմության, հաճախումների մասին 

պատշաճ տեղեկատվություններ. 
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       10) ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացնել հնարավոր հետևյալ ուսումնական, 

դաստիարակչական աշխատանքները. 

       ա. դասղեկություն, 

       բ. պլանավորել և իրականացնել սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունը` «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) առարկայի չափորոշչին և ծրագրերին համապատասխան, 

       գ. առարկայական մեթոդական միավորումներում համապատասխան աշխատանքների կատարում, 

        դ. գրավոր  աշխատանքների ստուգումներ, 

        ե. կազմակերպել  տեղեկատվական, գրադարանային մատենագիտական, ֆոնդերի ճիշտ 

տեղաբաշխում, բաժանորդների անհատական սպասարկում, ինչպես նաև անհրաժեշտ գրականության 

ապահովում մանկավարժական աշխատանքների կառավարման բարելավման համար,  

       զ. ուսումնական  առարկայական ծրագրերով նախատեսված լաբորատոր փորձարարական 

աշխատանքների կազմակերպում, սովորողներին լաբորատոր գործնական դասերի անվտանգության 

կանոնների պարզաբանում, 

       է. նախասիրական, նախամասնագիտական խմբակների (անվճար և վճարովի) պարապմունքներ  

       ը. արտադասարանական  և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպում 

       թ. լրացուցիչ ուսումնական, դաստիարակչական աշխատանքներ սովորողների հետ 

       ժ. օրվա պլան,կոնսպեկտների կազմում 

       ի. դպրոցի հերթապահության իրականացում 

 

      4. Մանկավարժական աշխատանք կատարողն  իրավունք ունի. 

       1)  գիտամանկավարժական և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կատարման համար 

Տնօրենից պահանջելու անհրաժեշտ բավարար պայմաններ` առողջության համար անվնաս, անվտանգ 

տեխնիկական լաբորատոր սարքավորումներ, դիդակտիկ, ցուցադրական նյութեր, այլ պարագաներ. 

       2) մասնակցելու Հաստատության կառավարման, մանկավարժական խորհուրդների, առարկայական 

մեթոդական միավորումների աշխատանքներին, ընտրելու և ընտրվելու դրանց կազմում, ներկայացնելու 

առաջարկություններ ու դիտողություններ առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, դասագրքերի 

բարելավման վերաբերյալ. 

        3) կիրառելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ ու միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսուցման 

բարձր որակ օգտագործելով ԿԳ նախարարության  կողմից երաշխավորած գրականություն, ինչպես նաև 

ընտրելու գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ. 

        4) հերթական և արտահերթ կարգով ատեստավորվելու, ստանալու որակավորման 

համապատասխան տարակարգ. 

        5) իր շահերի պաշտպանության նպատակով օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու 

աշխատողների ներկայացչություններ, արհմիություններ կամ  անդամակցելու գործող նմանատիպ 

կազմակերպությունների 

        6) ծանոթացնելու իր զբաղեցրած պաշտոնին վերաբերվող իրավական ակտերին ստանալու 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման  համար անհրաժեշտ տեղեկատվություններ. 

        7)  ծանոթանալու իր անձնական գործի և աշխատանքային գործունեության բոլոր նյութերին, 

ներկայացնելու  բացատրություններ, օգտվելու օրենսդրությամբ և Հաստատության կանոնադրությամբ 

սահմանված  խրախուսման միջոցներից. 

        8) պաշտոնեական գործառույթներում կիրառելու ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան 

անհրաժեշտ այլ  իրավունքներ, իր իրավասությունների շրջանակներում ընդունելու որոշումներ, որոնք 

բխում են հաստատության առանձնահատկություններից և շահերից. 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄԸ:    ՀԱՆԳՍՏԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԸ 
 

1 Աշխատանքի  և   հանգստի  ռեժիմը`  աշխատողների  համար նախատեսված  աշխատաժամանակի  և  
հանգստի  ժամանակի  փուլերի  զուգակցումն  է: Աշխատանքային  պայմանգրերին  համապատասխան,  
առանձին  աշխատողների  աշխատաժամանակի և  հանգստի  ժամական  ռեժիմները  կարող  են  
տարբերվել  մյուս  աշխատողների  համար  նախատեսված  ընդհանուր  ռեժիմից: 



11 

 

Աշխատաժամանակը  այն  ժամանակահատվածն  է,  որի  ընթացքում աշխատողը  պարտավոր  է  
կատարել աշխատանքային  պայմանագրով  նախատեսված  աշխատանքը, ինչպես  նաև  օրենքով  
դրան  հավասարեցված  այլ  ժամանակահատվածներ: 
   2.  Գործատուն  հսկողություն է իրականացնում    աշխատողների  աշխատանքի  ներկայանալու  և  
աշխատանքի, հանգստի և սնվելու ընդմիջումների նկատմամբ:    
Աշխատողների  աշխատած  ժամանակահատվածի  վերաբերյալ  նշում  է կատարվում  
աշխատաժամակաի  հաշվարկի  տեղեկագրում: 
3.  Ոչ  աշխատանքային`  տոնական  և  հիշատակի  օրերի  նախօրյակին աշխատանքային  օրվա  
տևողությունը  կրճատվում  է մեկ  ժամով,  բացառությամբ  կրճատ և ոչ լրիվ   աշխատաժամանակի    
ռեժիմով     աշխատողների: 
4.  Ուսումնական հաստատությունում  արտաժամյա  աշխատանքներ  կարող  են կատարվել  բացառիկ  
դեպքերում` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում :  
Աշխատաժամանակի   առավելագույն  տևողությունը չի կարող անցնել  օրական 12  ժամից իսկ 
շաբաթվա ընթացքում 48 ժամից: Գործատուի պահանջով արտաժամյա աշխատանքը իրար հաջորդող 2 
օրվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 4 ժամը, իսկ տարվա ընթացքում 180 ժամը:   
5.Գործատուի  և  աշխատողի  փոխադարձ  համաձայնությամբ,  աշխատողների  աշխատանքային  
ժամերը  օրվա  ընթացքում  կարող  են փոփոխվել: 
6.  Աշխատողների  գիշերային  աշխատանքը  կարգավորվում  է  ՀՀ  աշխատանքային  օրենսդրության  
պահանջներին  համապատասխան: Գիշերային  ժամանակ  է  համարվում  ժամը  22-ից մինչև 6-
ը:Գիշերային աշխատանքի համար  գործատուն աշխատողին վճարում է հավելում ժամային 
դրույքաչափի ոչ պակաս 30 տոկոսի չափով:  
7.  Հատուկ  դեպքերում`  գործատուի  մոտ    անհետաձգելի  աշխատանքների  կատարումն  
ապահովելու  համար,  գործատուն  կարող  է  աշխատողին  ոչ  հաճախ,  քան  ամիսը  մեկ  անգամ,  իսկ  
աշխատողի  համաձայնությամբ`  ոչ  հաճախ, քան  շաբաթը  մեկ  անգամ,  աշխատանքային  օրն  
ավարտելուց  հետո  կամ  ոչ  աշխատանքային`  տոնական  ու  հիշատակի  և  հանգստյան  օրերին  
ներգրավել  հերթապահության  կազմակերպությունում,  որի  ժամանակը  չի  կարող  գերազանցել  ՀՀ 
Աշխատանքային օրենսգրքով  սահմանված  ժամանակին: 
8. Բոլոր  աշխատողներին  հատկացվում  է  ամենամյա  վճարովի  արձակուրդ:  Արձակուրդների  
գրաֆիկները կազմվում  են այնպես,  որպեսզի  գործատուի  մոտ  պահպանվի  ըստ  ամիսների  
համաչափ  աշխատանքը  և  հաշվի  առնվեն  աշխատողների  շահերը:  Արձակուրդների  գրաֆիկը 
կազմվում  է  ամեն  օրացուցային տարվա  համար`  ոչ  ուշ,  քան մինչև ընթացիկ  տարվա հունվարի 15-
ը: Հաստատված գրաֆիկները համարվում են ներքին իրավական ակտեր, որը սահմանված կարգով 
ծանոթացնում է աշխատողներին: 
ՈՒսումանկան հաստատության աշխատանքային ռեժիմը կցվում է` տես Հավելվածը 
 
 

6. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ԿԱՐԳԱՊԱՈՒԹՅԱՆ 
ԽԱԽՏՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ 

 
1  Աշխատանքային  կարգապահությունն  աշխատանքային  օրենսդրությամբ,  աշխատանքային  
իրավունքի  նորմեր  պարունակող  այլ  նորմատիվ  իրավական  ակտերով, կոլեկտիվ  և  
աշխատանքային  պայմանագրով գործատուի  ներքին  իրավական  ակտերով  սահմանված  վարքագծի  
կանոններ է,  որոնց  պարտավոր  են  ենթարկվել  բոլոր  աշխատողները: 
     Կարգապահական  պատասխանատվության  կարող  է  ենթարկվել  միայն  աշխատանքային  
կարգապահությունը  խախտած   աշխատողը:  Աշխատանքի վայրում  աշխատանքային  
կարգապահությունն ապահովում  է  արտադրողական  աշատանքի   համար  կազմակերպչական  և  
տնտեսական  նորմալ  պայմաններ ստեղծելու,  ինչպես  նաև  արդյունավետ  աշխատանքը  
խրախուսելու  միջոցով: 
     Կարգապահական  տույժի  կիրառման  դեպքում    հաշվի է առնվում  խախտման  ծանրությունը  և  
դրա  հետևանքները,  աշխատողի   մեղքը,  այդ  խախտման  կատարման  հանգամանքները  և  
աշխատողի`  նախկինում  կատարած  աշխատանքը: 
2  Աշխատանքային կարգապահության  խախտումը`  աշխատողի  մեղքով  իր  վրա  դրված  
աշխատանքային  պարտականությունների չկատարումը  կամ  ոչ  պատշաճ կատարումը, հանգեցնում  է 
գործող օրենսդրությամբ  նախատեսված  կարգապահական ներգործության  միջոցների  կիրառմանը:  
3  Աշխատանքային կարգապահությունը  խախտելու  համար  կարող  են  կիրառվել  հետևյալ  
կարգապահական  տույժերը` 
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1) նկատողություն 
2)  խիստ  նկատողություն 
3) Աշխատանքային պայմանագրի լուծում ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի    113-րդ  հոդվածի    1-ին 
մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերի հիմքերով: 
4.  Օրենքով չնախատեսված կարգապահական տուժերի  կիրառումն  արգելվում  է: 
5.  Կարգապահական  տուժի  կիրառման  դեպքում  պետք  է  հաշվի  առնել  խախտման  ծանրությունը  
և  դրա  հետևանքները,  աշխատողի  մեղքը,  այդ  խախտման  կատարման  հանգամանքները  և  
աշխատողի` նախկինում կատարած  աշխատանքը: 
6.  Աշխատանքային  կարգապահության  յուրաքանչյուր  խախտման համար  կարող  է  նշանակվել  մեկ  
կարգապահական  տույժ: 
7.  Մինչև  կարգապահական  տույժի  կիրառումը  գործատուն  պետք  է  աշխատողից  պահանջի  
խախտման  մասին  գրավոր  բացատրություն: Եթե  գործատուի  սահմանած  ողջամիտ  ժամկետում 
աշխատողն առանց հարգելի  պատճառների  չի  ներկայացնում բացատրություն,  ապա  
կարգապահական  տույժը  կարող  է  կրռարվել  առանց  բացատրության: 
8.  Կարգապահական  տույժը կարող  է  կիրառվել  խախտումը  հայտնաբերելուց  հետո`  մեկ  ամսվա  
ընթացքում, չհաշված  աշխատողի  ժամանակավոր  աշխատունակության  պատճառով  
բացակայության , գործուղման  կամ արձակուրդի մեջ գտնվելու  ժամանակահատվածները: 
9.   Կարգապահական  տույժը  չի  կարող    կիրառվել ,  եթե  խախտումը  կատարելու  օրվանից  անցել  է  
վեց  ամիս:  Եթե  խախտումը  հայտնաբերվում է  աուդիտի,  ֆինանսատնտեսական  գործունեության , 
գումարային կամ  այլ  արժեքների  ստուգման (գույքագրման) ընթացքում,  ապա  կարգապահական  
տույժը կարող  է կիրառվել,եթե  խախտումը  կատարոլեւ  օրվանից  անցել  է  ոչ  ավելի ,  քան  մեկ  օր: 
10.  Կարգապահական  տույժը  կարող  է  բողոքարկվել  դատական  կարգով: 
11.  Եթե  կարգապահական  տույժի  ենթարկվելու  օրվանից  հետո` մեկ  տարվա  ընթացքում, 
աշխատողը  չի  ենթարկվել  նոր  կարգապահական  տւյժի,  ապա  դա  համարվում  է մարված: 
12. Կարգապահական  տույժը  կարող  է հանվել  մինչև  մեկ  տարին  լրանալը ,  եթե  աշխատողը  թույլ  
չի  տվել  նոր  կարգապահական  խախտում  և  բարեխղճորեն  է  կատարում  իր  աշխատանքային 
պարտականությունները: 
 
 
                              7. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՆԳՍՏԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  ԵՎ 

                                           ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 

 

1. ՀՀԱՕ 178 հոդվածի  համաձայն ուսուցչի աշխատանք կատարող  մանկավարժի (այսուհետ`  
Ուսուցիչ) աշխատավարձի չափը որոշվում և հաշվարկվում է ըստ  տվյալ ուսումնական տարվա  
դասաժամային  ծանրաբեռնվածությամբ սահմանված  դրույքաչափով, ինչպես  նաև  օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ հավելումներով, լրավճարներով և հավելավճարներով: 

2. Սպասարկվող, տեխնիկական աշխատանք  կատարող  աշխատողի  աշխատավարձի չափը   
որոշվում և  հաշվարկվում է  տվյալ ուսումնական տարվա  դասարանների և աշակերտների  
թվակազմին  համապատասխան  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգին համապատասխան 
պաշտոնեական, տարիֆային և որակավորման գործող  նորմատիվներով, ինչպես նաև  օրենսդրությամբ  
սահմանված այլ հավելումներով և լրավճարներով: 

3. Սահմանվում  են  նաև  վարձատրության այլ տեսակներ` պարգևատրումներ, խրախուսական   
գումարներ, ֆինանսական աջակցություններ և այլ  լրավճարներ` ըստ սահմանված  կարգի: 

4. Աշխատողների աշխատանքի  անվտանգության և առողջության պահպանումը  կարգավորվում է   
ՀՀ օրենսդրությամբ: Տնօրենը սահմանված կարգով տարին մեկ անգամ կազմակերպում է  
աշխատողների բժշկական զննություն: 
        Աշխատանքային պարտականությունների  կատարման  ընթացքում Աշխատողի  ստացած  
առողջական  վնասները  հատուցվում է հաստատության կողմից: 

5. Մանկավարժական աշխատանք կատարող աշխատողի համար  աշխատանքային օրվա  
տևողությունը` դասաժամերի հետ միասին սահմանվում է  սույն Կարգի 4-րդ բաժնի, 4-րդ կետի, 10-րդ 
ենթակետի «ա»-ից «թ» պարբերություններով  սահմանված պարտականությունների կատարման 
հաշվարկով: 

6. Աշխատողի ամենամյա արձակուրդը տրվում է սովորողների ամառային արձակուրդների  
ժամանակ ՀՀԱՕ 160 հոդվածի  համաձայն` օրենսդրությամբ  սահմանված կարգով: 

7. Առանձնահատուկ  դեպքերում Կողմերի համաձայնությամբ ամենամյա արձակուրդի ժամկետը  
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կարող է  փոփոխվել և արձակուրդ տրամադրվել մասերով` միաժամանակ հաշվի առնելով 
Հաստատության  շահերը: 

8. Աշխատողին ըստ անհրաժեշտության տրվում է  նաև նպատակային արձակուրդ ՀՀԱՕ   
սահմանված կարգով, ինչպես նաև լրացուցիչ արձակուրդ առանց  աշխատավարձի պահպանման: 

9. Հաստատության առանձնահատկություններից  ելնելով  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հանգստի ժամանակի տեսակները, ինչպես նաև ընդմիջումը  կանոնակարգվում են սույն  
Կանոններով` յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար  կազմված աշխատանքի 
ժամանակացույցով:(Տես հավելվ. 1) 

10. Հաստատության աշխատանքային օրն սկսվում է  ժամը 900-ին, ավարտը` ըստ հավելված 1-ի: 
Հաստստության աշխատողները  պարտավոր են աշխատանքի ներկայանալ  աշխատանքային օրերին 
ժամը 845-ից ոչ ուշ: 
Հարգելի են  համարվում աշխատողների ոչ կանոնավոր  բնույթ  կրող մինչև 10 րոպե ուշացումները, իսկ 
տվյալ պահին դասացուցակային ժամի  դեպքում ուշացումը համարվում է  անհարգելի: Աշխատանքային 
ժամերը` հաշվված ժամից, ներառվում է սույն Կանոնների 8-րդ կետով սահմանված կարգով  
հաշվարկված բացակայության ժամերի մեջ: 

11. Հաստատությունում աշխատանքային ընդմիջումը սկսվում է ժամը  13.00-ին և ավարտվում է 
ժամը 14.00-ին (այսուհետ` ընդմիջման ժամ): Ընդմիջման ժամը չի ներառվում 
աշխատաժամանակում, և Աշխա-տողն այն օգտագործում է  իր հայեցողությամբ: Ուսումնական 
պարապմունքների անընդհատությունն ապահովելու   նպատակով թույլատրվում է ընդմիջումը  
կազմակերպել այն հաշվով, որ ուսումնական  պարապմունքները չընդմիջվեն, իսկ տվյալ օրն 
անընդմեջ ուսումնական պարապմունքներ  անցկացնող  մանկավարժների, դաստիարակների 
սնվելու համար ընդմիջում տրամադրվում է սովորողների, սաների հետ միաժամանակ համաձայն 
ՀՀ կառավարության 31.01.2008 թ-ի թիվ 196-Ն որոշումով սահմանված կարգի: 

12. Հաստատությունում  Աշխատողի  աշխատանքից բացակայությունը հարգելի է համարվում` 

1) Աշխատողի կողմից իր պաշտոնական (աշխատանքային) պարտականությունները կամ  

ծառայողական լիազորությունները  հանգամանքների բերումով աշխատանքի վայրից դուրս կատարելու, 

ինչպես նաև այդ մասին անհաղթահարելի  խոչընդոտների պատճառով տնօրինությանը չիրազեկելու  

դեպքերում: 

2) Աշխատողի անաշխատունակության, հիվանդության, բժշկական զննում անցնելու, ինչպես  

նաև աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս  ինքնազգացողությունը կամ առողջությունը 

վատթարանալու  դեպքերում: 

3) ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված կարգով  պետական պետական կամ հասարակական  

պարտականություններ  կատարելու  դեպքերում: 

4) ՀՀ ԱՕ 176-րդ հոդվածով սահմանված կարգով անձնական անհետաձգելի  խնդիրներ լուծելու 

և այլ նպատակներով մեկ տարվա ընթացքում չվճարվող արձակուրդ  առանց 

վարձատրության պահպանմամբ` մինչև վաթսուն օր ընդհանուր տևողությամբ  արվելու 

դեպքում. 

5) ՀՀ ԱՕ և օրենսդրությամբ  նախատոսված այլ դեպքերում: 

13. Առանց վարձատրության պահպանման չվճարվող արձակուրդ աշխատողներին տրամադրվում է   
անձնական դիմումի համաձայն` անձնական խնդիրներ լուծելու և այլ հիմնավոր նպատակներով: 
Դիմումը պարտադիր քննարկվում է տնօրինության  կողմից: Ելնելով տվյալ  աշխատողի 
աշխատանքային հարաբերությունների և պաշտոնական  պարտականությունների բնույթից, 
հաստատության  տնօրինությունը  կարող է  մերժել դիմումը կամ արձակուրդի համար սահմանել այլ  
ժամանակահատված: 

14. Աշխատողի բացակայությունը  համարվում է անհարգելի, եթե սույն կարգով սահմանված 
անձնական դիմումը չի ներկայացվել տնօրինությանը: 

15. Հաստատությունուն սահմանվում է 5-օրյա կամ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ, 2 հանգստյան 
օրով` շաբաթ և կիրակի կամ 6-օրյա մեկ հանգստյան օրով (այսուհետ` հանգստյան օրեր), որոնք 
ոչ աշխատանքային օրեր են: Ոչ աշխատանքային օրեր են համարվում նաև ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված տոնական և հիշատակի օրերը:Ոչ աշխատանքային տոական և հիշատակի օրերի 
նախօրյակին աշխատանքի տևողությունը կրճատվում է մեկ ժամով, առանց ուսումնական  
պարապմումքները դադարեցնելու: 

16. Դասավանդող ուսուցիչներին և մանկավարժներին տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ 
__35_   
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աշխատանքային օր տևողությամբ: Տեխնիկական սպասարկող անձնակազմի աշխատողին 
տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ __20__ աշխատանքային օր տևողությամբ: 

17. Արձակուրդները տալու հերթականությունը (նախնական ժամանակացույցը) սահմանում է  
Տնօրենը` մինչև ընթացիկ տարվա հունվարի 30-ը: Արձակուրդներ տալու հերթականությունը սահմա-
նելիս հաշվի առնել սովորողների ուսումնական արձակուրդների ժամանակաշրջանը: Ամենամյա  
արձակուրդների նախնական ժամանակացույցը  կարող է փոփոխվել Աշխատողի դիմումի հիման վրա: 
Աշխատողին արձակուրդը տրամադրվում  է տնօրենի հրամանով: 
 

                           8.   ԱՇԽԱՏՈՂԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԷԹԻԿԱՅԻ  ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

1.  Հաստատության  աշխատողը  պարտավոր է  պահպանել  էթիկայի  հետևյալ  

կանոնները` 

1) հարգել Հայաստանի Հանրապետության  պետական  խորհրդանիշները և  պետական  լեզուն. 

2) կրել  պատասխանատվություն  Հաստատության զարգացման  ծրագրով  սահմանված  ուսումնադաս-
տիարակչական  գործընթացների  ներդրման  և կատարման համար. 
3) գործընկերների և այլ ֆիզիկական  անձանց  հետ  շփումներում ու գործողություններում  լինել  կար-
գապահ,  շրջահայաց, արդարամիտ և  օրինակելի. 
4) աշխատանքային հարաբերություններում  պահպանել  ենթակարգությունը (սուբորդինացիան) 
5) աշխատանքային ժամերին և աշխատանքային ժամերից դուրս  իր վարքագծով  չնսեմացնել հաստա-
տության  հեղինակության  նկատմամբ  հանրության  վստահությունը. 
6) հարգել և ըստ անհրաժեշտության  հայցել  գործընկերների մասնագիտական  կարծիքը, նրանց  
առնչվող  գործառույթներում  հաշվի առնել նրանց  դիրքորոշումը, միառժամանակ   գնահատել  նրանց  
ներդրումը  հաստատության  կրթադաստիարակչական  գործընթացներում. 
7) գործընկերոջ  վերաբերյալ  քննադատությունն արտահայտել  միայն  նրա  ներկայությամբ` պարզա-
բանելով  նկատված  թերությունների  կամ  բացթողումների  բոլոր  հիմքերը. 
8) աշխատանքային  պարտականությունների  կատարման  ընթացքում  չօգտագործել  հայտնի դարձած  
տեղեկատվությունն`  անձնական  շահերի համար  ի վնաս  Հաստատության. 
9) աշխատանքային գործառույթները  կատարելիս  հրաժարվել  անօրինական  կարգով  առաջարկվող  
թանկարժեք նվերներից, պարգևավճարներից և այլ խրախուսման  միջոցներից. 
10) պահպանել  բարոյական  նորմերով  սահմանված  էթիկայի  այլ  կանոններ: 
 

2.  Աշխատողի  աշխատանքային  էթիկայի  անթույլատրելի  վարքագիծը  

Աշխատողին  չի  թույլատրվում` 

 

1)  որևէ  վճարի կամ  հովանավորության  անօրինական  պահանջ  ներկայացնելու որևէ  իրավա-
բանական կամ  ֆիզիկական  անձի: Նմանատիպ  արարքի  համար Աշխատողը  պատասխա-
նատվություն  է  կրում  ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով. 
2) որևէ  աշխատանքային  կամ  ծառայությունների  մատուցման  մասին  պայմանագիր  կնքելու  որևէ  
այլ իրավաբանական  կամ  ֆիզիկական  անձի հետ`  առանց  տեղյակ  պահելու  տնօրինությանը. 
3) առանց  թույլտվության  օգտագործելու  հաստատության  նյութատեխնիկական  միջոցները,  ինչպես  
նաև  հաստատության  անունը,  կապերն`  անձնական կամ  հաստատության գործա-ռույթներին   
չվերաբերվող  այլ  նպատակներով. 
4) խախտելու  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված հեղինակային 
իրավունքի,  ազատ խոսքի,  ինչպես նաև քաղաքացիական ազատությունների  այլ իրավունքների 
պահանջները: 

 

9. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

12.1 Գործատուի  կողմից  կարգապահական  կանոններում  փոփոխությունները  կատարվում  են 
գրավոր:  Փոփոխություններին  գործատուն  աշխատողներին  ծանոթացնում է  ստորագրությամբ   երեք  
օրվա  ընթացքում: 
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10.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ /Ընդունվել է 

10.07.2009/ 

 
Հոդված 27.    Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները
  
 
 1. Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի` 
1) մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով. 
2) ընտրելու և ընտրվելու համապատասխան պաշտոններում և կառավարման համապատասխան 
մարմիններում. 
3) մասնակցելու ուսումնական հաստատության գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և 
լուծմանը. 
4) բողոքարկելու ուսումնական հաստատության ղեկավար մարմինների հրամանները, որոշումները և 
կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 
5) առաջարկներ ներկայացնելու առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, դասագրքերի բարելավման 
վերաբերյալ. 
6) oգտվելու ուսումնական հաստատության գրադարանի, տեղեկատվական պահոցների 
ծառայություններից` ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան. 
7) ընտրելու և կիրառելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են 
ուսումնական գործընթացի բարձր որակ` իր ընտրությամբ օգտագործելով կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ 
և սովորողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ.  
8) պաշտպանված լինելու սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների այնպիսի 
գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իր մասնագիտական վարկանիշն ու 
արժանապատվությունը. 
9) ունենալու կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ մասնագիտական գործունեություն 
իրականացնելու համար. 
10) իր շահերի պաշտպանության նպատակով ստեղծելու կազմակերպություններ, արհմիություններ կամ 
անդամակցելու դրանց` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 
11) հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան՝ մշակելու և իրականացնելու 
դասապլաններ, թեմատիկ միավորներ. 
12) մասնակցելու վերապատրաստումների, գիտաժողովների, քննարկումների և լսումների. 
13) դիմելու արտահերթ ատեստավորվելու կամ որակավորման համապատասխան տարակարգ 
ստանալու համար. 
14) օգտվելու օրենքներով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 
իրավունքներից, լիազորություններից և խրախուսման ձևերից: 
2. Մանկավարժական աշխատողը պարտավոր է` 
1) հարգել և պաշտպանել սովորողի իրավունքներն ու ազատություները, պատիվն ու 
արժանապատվությունը. 
2) նպաստել երեխայի կրթության իրավունքի իրացմանը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի կրթական 
կարիքների առանձնահատկությունները. 
3) նպաստել ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից հանրակրթական (հիմնական և 
լրացուցիչ) ծրագրերի յուրացման և առարկայական չափորոշիչների ապահովման գործընթացին, ինչպես 
նաև ուսուցման մեթոդների կիրառման միջոցով համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների 
ձեռքբերմանը, արժեքային համակարգի ձևավորմանը, իրականացնել հանրակրթական ծրագրերը. 
4) ապահովել հանրակրթության պետական չափորոշիչով նախատեսված ծրագրերի բովանդակության 
պարտադիր նվազագույնի յուրացումը սովորողների կողմից` կիրառելով դասավանդման առավել 
արդյունավետ մեթոդներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ. 
5) հետևողականորեն կատարելագործել իր առարկայական և մասնագիտական գիտելիքներն ու 
հմտությունները, իրականացնել ստեղծագործական և հետազոտական աշխատանքներ. 
6) համագործակցել ծնողների հետ երեխաների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան 
դաստիարակության հարցերում. 
7) համագործակցել գործընկերների հետ փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 
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8) պահպանել ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները. 
9) սովորողների մեջ ձևավորել պատշաճ վարքագիծ ու վարվելակերպ, դաստիարակել 
հայրենասիրություն. 
10) սովորողների մեջ զարգացնել ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագործական 
ունակություններ: 
3. Մանկավարժական աշխատողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, 
կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառա-վարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, 
անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` 
շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։ 

11. ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ 

43. Ø²ÜÎ²ì²ðÄÜºð` Ð²Üð²ÎðÂ²Î²Ü àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚàôÜÜºðÆ 

1.Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ÝÏ³í³í³ñÅÝ»ñÁ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ 
ù³ÝÇ ³é³ñÏ³Ý»ñ »Ý ¹³ë³í³Ý¹áõÙ ï³ñµ»ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ. ëÏë³Í ï³ññ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó` ÙÇÝã¨ 
ùáÉ»çáõÙ Ï³Ù µáõÑáõÙ áõëáõóáõÙÁ ëÏë»ÉÁ:  

2.Üñ³Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý.  
1)·áñÍáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` áõëáõÙÝ³Ï³Ý, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Ùß³Ï»ÉÁ, ÷á÷áË»ÉÁ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»ÉÁ.   
2)Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ³é³ñÏ³Ý»ñ ¹³ë³í³Ý¹»ÉÁ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ’  Ý»ñ³éÛ³É Ù³ëÝ³íáñ  

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ. 
3)áõëáõóÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, Ó¨»ñ, »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ÏÇñ³é»ÉÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³Ýù 

Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÁ ¨ ÑëÏ»ÉÁ. 
4)³é³ñÏ³ÛÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïáõ·³ñùÝ»ñ ¨ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ, ·Ý³Ñ³ï»ÉÁ. 
5)áõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñ»ÉÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³å³Ñáí»ÉÁ. 
6)áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»ÉÁ. 
7)áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ 

áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÁ.  
8)Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ  Çñ³·áñÍ»ÉÁ. 
9)³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù Ýñ³Ýó ÷áË³ñÇÝáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ï³å»ñ å³Ñå³Ý»ÉÝ,  áõëáõóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 

ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»ÉÁ. 
10)ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³ñï³¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 

µÝáõÛÃÇ ³ÏáõÙµÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»ÉÁ. 
11)Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ï³½Ù»ÉÁ. 
12)³ÛÉ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ Õ»Ï³í³ñ»ÉÁ. 
13)µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ÏÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ: 
 

 
12. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 
1. Սովորողների ընդունելությունը, փոխադրումը, տեղափոխումը և ազատումը 
 1. Սովորողների ընդունելությունը ուսումնական հաստատություն իրականացվում է տնօրենի 
հրամանով` դպրոցահասակ երեխայի ծնողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի (այսուհետ` ծնող) 
դիմումի և հաստատության ու ծնողի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա` սույն օրենքով և 
ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Պետական ուսումնական 
հաստատությունների համար պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատում է կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմինը: 
2. Ուսումնական հաստատության առաջին դասարան ընդունվում են այն երեխաները, որոնց վեց 
տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Ավելի փոքր 
տարիքի երեխաների ընդունելությունը ուսումնական հաստատություն արգելվում է: 
3. Հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարան երեխայի ընդունելության ժամանակ արգելվում է 
գիտելիքների ստուգումը: 
4. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդունելությունը 
ուսումնական հաստատություն կատարվում է` համաձայն ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ: 
5. Դպրոցական տարիքի երեխային ուսումնական հաստատություն ընդգրկելու համար 
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պատասխանատու է ծնողը՝ օրենքով սահմանված կարգով: 
6. Ուսումնական հաստատությունը, տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման 
մարմինները ապահովում են դպրոցական տարիքի երեխայի ընդգրկումը ուսումնական 
հաստատություն: 
7. Սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթությունը 
կազմակերպվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 
8. Ուսումնական հաստատությունից սովորողին այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխելը և 
ազատելը կատարվում են կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի հաստատած 
կարգով հետևյալ դեպքերում. 
1) ծնողի դիմումի հիման վրա. 
2) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա: 

3) առանց դիմումի դպրոցից հեռացած սովորողը չի փոխադրվում հաջորդ դասարան և ուսումնական 
տարվա վերջում հանվում է հաշվառումից:                                                    
9. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցում կամ 
այլընտրանքային ծրագրում ընդգրկված սովորողի ազատումը կամ այլ ուսումնական հաստատություն 
տեղափոխումը կարող է կատարվել նաև ծնողի և տվյալ ուսումնական հաստատության միջև կնքված 
պայմանագրային դրույթները սովորողի կամ ծնողի կողմից չպահպանվելու դեպքում: 
10. Սովորողների կողմից կրթական ծրագրի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման, 
սովորողի փոխադրման և ավարտման կարգը սահմանում է կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմինը: 
Հանրակրթական ծրագրի նախորդ աստիճանը կամ տվյալ ուսումնական տարվա ծրագիրը չյուրացրած 
սովորողին չի թույլատրվում անցնել հանրակրթության հաջորդ աստիճան կամ դասարան, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 
11. Ուսումնական տարվա ընթացքում 120-200 ժամ բացակայած սովորողի` հաջորդ դասարան կամ 
հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրելու հարցը որոշվում է համաձայն կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած համապատասխան կարգի հետևյալ դեպքերում` 
1) միջնակարգ կրթության առաջին և երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրին մասնակցությունից 
բացակայելու դեպքում` տվյալ ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի կողմից. 
2) միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրին մասնակցությունից բացակայելու 
դեպքում` տվյալ ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի ներկայացմամբ՝ կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից։ 
Սույն մասով սահմանված դեպքերում դրական որոշում ստացած սովորողը հանձնում է քննություն՝ 
ուսումնական պլանով նախատեսված հինգ առարկաներից, ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ։ 
Քննությունից անբավարար ստանալու, փոխադրման մասին որոշում չընդունվելու կամ 200 ժամից ավելի 
բացակայելու դեպքում սովորողը կրկնում է ուսումնական պլանով սահմանված տվյալ դասարանի 
ծրագիրը:  
2. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 

 1. Ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է խմբային կամ 
անհատական ուսուցման եղանակով: 
2. Ուսումնական խմբերը` դասարանները, կազմավորվում են ըստ սովորողների տարիքի և նրանց 
կողմից ուսումնական ծրագրի յուրացման արդյունքի: Կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի սահմանած կարգի համաձայն՝ կարող են կազմավորվել բազմահամակազմ դասարաններ: 
Պետական ուսումնական հաստատության դասարանի կազմավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 
3. Ուսումնական հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն է: 
Դասի տևողությունը սահմանվում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով: 
Առանձին առարկաների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել խմբերի` կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 
Խմբային ուսուցումը կարող է կազմակերպվել նաև ուսումնաարտադրական, փորձարարական 
բազաներում և մարզաառողջարարական ճամբարներում: 
4. Սովորողների անհատական ուսուցման կազմակերպման կարգը սահմանում է կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմինը: 
5. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը 
հանրակրթական դպրոցում իրականացվում է ներառական կրթության սկզբունքով: 
6. Ուսումնական հաստատություններում գործածվում են կրթության պետական կառավարման 
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լիազորված մարմնի սահմանած կարգով փորձաքննություն անցած և երաշխավորված դասագրքեր և 
ձեռնարկներ` ուսումնական հաստատության ընտրությամբ: 
7. Ուսումնական հաստատությունը կրթության կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով սովորողների, նրանց ծնողների, մանկավարժական աշխատողների և տվյալ ուսումնական 
հաստատությունում կրթական գործընթացին մասնակից այլ անձանց համար ապահովում է կրթությանն 
օժանդակող խորհրդատվական ծառայություններ` տեղեկատվական, հոգեբանական, սոցիալ-
մանկավարժական, հատուկ մանկավարժական, մեթոդական, առողջապահական և այլն: 
Մասնագիտացված կրթական աջակցության ձևերի կազմակերպման կարգը սահմանում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 
 3. Սովորողների գնահատումը և ատեստավորումը 

 1. Սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ և ամփոփիչ (կիսամյակային և տարեկան) 
գնահատումը, դրանց ձևերի, մեթոդների, հաճախականության, առաջադրանքների բովանդակության 
ընտրությունը կատարում է ուսումնական հաստատությունը` հանրակրթության պետական չափորոշչին 
և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան: 
2. Տարրական և հիմնական և հանրակրթական ծրագրերի ավարտին իրականացվում է 
հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին սովորողների համապատասխանության 
ստուգում` պետական ամփոփիչ ատեստավորում: 
3. Ուսումնական հաստատության շրջանավարտին տրվում է ավարտական փաստաթուղթ: 
Ավարտական փաստաթղթերի ձևերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 
  4.    Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

 1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և 
պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ: 
2. Սովորողն իրավունք ունի` 
1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն. 
2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև 
տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ. 
3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից. 
4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների. 
5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, 
մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ 
անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա 
պատվին ու արժանապատվությանը. 
6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական 
հաստատության կառավարմանը. 
7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ 
օրենքով սահմանված դեպքերի. 
8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները. 
9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ 
իրավունքներից: 
3. Սովորողը պարտավոր է` 
1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով 
սահմանված պահանջները. 
ա)հաստատություն հաճախել պատշաճ տեսքով  
բ)դասի ժամանակ անջատել բջջային հեռախոսը 
գ)դասի ժամանակ աննպատակ չշրջել դպրոցում 
դ)դպրոցում խոսել գրական հայերենով 
ե)դպրոցի շրջակայքը մաքուր պահել 
զ)խնամքով վերաբերվել դպրոցի գույքին 
2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և 
տիրապետել համապատասխան հմտությունների և կարողությունների, բավարարել սահմանված 
արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները. 
3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին. 
4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ 
պարտականություններ: 
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 5.    Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը 

 1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական 
հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով: 
2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված 
կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ 
կարգապահական տույժերը. 
1) նկատողություն. 
2) խիստ նկատողություն: 
3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, 
կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել 
և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող: 
4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական 
տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական 
հաստատությունը կարող է` 
1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն. 
2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական 
աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով: 
5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի, 
ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել 
պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի 
յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը 
կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին: 
6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար 
պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով: 
  
6.    Սովորողների առողջության պահպանումը 

 1. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով 
պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների 
ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում 
է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ՝ համաձայն առողջապահության 
բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի: 
2. Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները 
կանխարգելելու, վերականգնելու նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին առնվազն մեկ անգամ 
անցնում է բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն` ուսումնական հաստատության բժշկական 
սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման 
առողջապահական կազմակերպության կողմից` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 
 7.    Սովորողների խրախուսումը 

 1. Սովորողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են 
սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, 
դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։ 
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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների նկարագիրը հիմք է ծառայում` 
1) սահմանելու աշխատողների պաշտոնային իրավունքները, պարտականությունները և պատասխա-
նատվությունը. 
2) որակավորման և մասնագիտական հատկանիշների համաձայն` իրականացնելու կադրային 
քաղաքականություն. 
3) հավաստագրելու հաստատության տնօրենի պաշտոնի հավակնորդին. 
4) ատեստավորելու ուսուցչին: 
2. Մանկավարժների պաշտոնների անվանումները պետք է համապատասխանեն այդ պաշտոնների 
նկարագրով սահմանվածին: 
3. Պաշտոնների նկարագրերը նախատեսված են մանկավարժական և ղեկավար յուրաքանչյուր 
պաշտոնի համար և հաշվի են առնվում որակավորման տարակարգերը սահմանելու ժամանակ: 
4. Յուրաքանչյուր պաշտոնի նկարագիրը բաղկացած է 3 բաժնից` 
1) <<Պաշտոնային պարտականություններ>> բաժնում թվարկվում են աշխատողին ներկայացվող 
պարտադիր մասնագիտական գործառույթները, որոնք հիմք են ծառայում յուրաքանչյուր ուսումնական 
հաստատության համար` ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված՝ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության ուսուցիչների որակավորման տարակարգերի հիման վրա իր կանոնադրության 
շրջանակներում մշակելու և հաստատելու պաշտոնային պարտականությունների ցանկ. 
2) <<Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող 
ընդհանրական պահանջներ>> բաժինը պարունակում է այն հիմնական պահանջները, որոնք 
ներկայացվում են աշխատողին մասնագիտական գիտելիքների, օրենսդրական, նորմատիվ իրավական 
ակտերի, հրահանգների և այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մեթոդներն ու միջոցները, 
որոնք պետք է աշխատողը կարողանա կիրառել պաշտոնային պարտականությունները կատարելիս. 
3) <<Որակավորման պահանջներ>> բաժնում սահմանվում են հետևյալ պահանջները` 
ա. կրթությունը` միջին մասնագիտական, բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, 
մագիստրոս) առարկայական (մասնագիտական) որակավորումը, 
բ. մանկավարժական և տվյալ պաշտոնում աշխատանքի ստաժը, 
գ. որակավորման և մասնագիտական այլ ցուցանիշներ: 
5. Պաշտոնների նկարագրերը տարածվում են ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների աշխատողների վրա` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և 
ենթակայությունից: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԸ 
 

          1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 

1) խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագիրը. 
2) համաձայն ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի՝ իրականացնում է հաստատության 
ընթացիկ կառավարումը և ղեկավարում ուսումնադաստիարակչական, 
վարչատնտեսական աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, հաստատության 
կանոնադրության և այլ իրավական ակտերին համապատասխան. 
3) ապահովում և կրում է պատասխանատվություն ուսումնական պլանին համապատասխան` կրթական 
ծրագրերի իրականացման, կրթական գործընթացի կազմակերպման, կրթության որակի և բովան-
դակության, ներքին կարգապահական կանոնների մշակման և ներդրման, երեխաների կյանքի և առող-
ջության պահպանման, կրթական գործընթացում սովորողների ու աշխատողների իրավունքների և 
ազատությունների պահպանման համար` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
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սահմանված կարգով. 
3.1)պատասխանատվություն է կրում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների 
կազմակերպման և դրանց որակի ապահովման համար. 
4) համակարգում և հսկում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների, մանկավարժական և այլ 
աշխատողներիաշխատանքը.                                                               
 5) ապահովում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի և տարածքային 
կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող 
հանձնարարականների կատարումը. 
6) կազմում է ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիան, հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի 
նախահաշիվը և հաստատության խորհրդի հավանությամբ ներկայացնում է պետական լիազորված 
մարմին. 
7) սահմանված կարգով իրականացնում է ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթը, մանկավարժական 
և այլ կադրերի ընտրությունը, աշխատանքի ընդունումը, տեղաբաշխումը և աշխատանքային 
պայմանագրի լուծումը. 
8) համաձայն հաստատության կանոնադրության և աշխատանքային պայմանագրի՝ սահմանում է 
աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները, ստեղծում պայմաններ նրանց 
մասնագիտական որակավորման բարձրացման համար.  
9) խրախուսում և խթանում է աշխատողների ստեղծագործական նախաձեռնությունը. 
10) ապահովում է կոլեկտիվում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, ինչպես նաև 
արդյունավետ համագործակցություն կրթության կառավարման լիազորված մարմնի, կրթության 
կառավարման տարածքային և տեղական մարմինների հետ. 
11) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական 
հաշվետվությունը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ 
տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը. 
12) ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների 
արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական բազայի հաշվառումը, պահպանումը, համալրումը, 
սանիտարահիգիենիկ ռեժիմի, աշխատանքի անվտանգությունը և սահմանված կարգով պարտադիր 
գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի վարումը և պահպանումը. 
13) սահմանված կարգով ձևավորում է հաստատության սովորողների համակազմը, ապահովում նրանց 
սոցիալական պաշտպանվածությունը, պաշտպանում նրանց օրինական իրավունքները և 
շահերը,կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված սովորողի (ընտանիքի) հայտնաբերման 
խնդրահարույց դեպքում եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում (ծանուցում) է տարածքը սպասարկոց 
սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն(բաժին). 
14) ապահովում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների` կրթություն 
ստանալու իրավունքը. 
14.1)ապահովում է կրթության առանձահատուկ պայմանների կարիք ունեցող յուրաքանչյուր սովորողի 
համար կրթության առանձնահատուկ պայմաններ՝ հանրակրթական հիմնական առարկայական 
ծրագրերի յուրացմանը նպատակաուղղված ուսուցում, իսկ անհարժեշտության դեպքում՝ անհատական 
ուսուցման պլանի մշակում և իրականացում: 
15) ապահովում է ներքին աշխատանքային կարգապահական կանոնների, աշխատանքի 
պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը. 
16) պայմաններ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ուսումնական հաստատությունում մանկական, երիտասարդական և այլ  
հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար. 
17) ղեկավարում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհուրդը, աջակցում է 
հաստատության խորհրդի, ծնողական, հոգաբարձուների, աշակերտական և հաստատության 
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ խորհրդակցական մարմիններին. 
18) ներկայացնում է հաստատությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում և այլ կազմակերպություններում. 
19) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը. 
20) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հանրակրթական դպրոցի անունից, ներկայացնում նրա 
շահերը, կնքում պայմանագրեր, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ, տալիս է 
հանրակրթական դպրոցի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման 
իրավունքով լիազորագրեր. 
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21) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող, հաստատության 
կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ: 
         2. Տնօրենի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող 
ընդհանրական պահանջները՝ 

1) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն 
դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին, կանոնակարգում են պաշտոնի 
նկարագրով ամրագրված լիազորությունները և ընդգրկված են տնօրենի վերապատրաստման 
հարցաշարերում` 
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության 
մասին>>, <<Լեզվի մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Պետական 
                             
 
 ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>>, 
<<Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>>, 
<<Լիցենզավորման մասին>>, <<Կրթության պետական տեսչության մասին>>, <<Տեղական 
ինքնակառավարման մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման 
և անցկացման մասին>>, <<Վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթի մասին>>, 
<<Գնումների մասին>>, <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրպետության 
քաղաքացիական օրենսգիրքը, <<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ>> օրենսգիրքը, 
Կրթության բնագավառը կարգավորող հարկային օրենսդրությունը,<<Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, հանրակրթության պետական չափորոշիչը, 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության կառավարմանը վերաբերող կրթության կառավարման 
լիազոր մարմնի (այսուհետ` նախարարություն) համապատասխան նորմատիվ ակտերը և այլ 
փաստաթղթեր, 
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները, գիտության և 
պրակտիկայի ժամանակակից նվաճումները, հաստատության ֆինանսական, տնտեսական 
գործունեության կազմակերպումը, աշխատանքի պաշտպանության,անվտանգության տեխնիկայի և 
հակահրդեհային անվտանգության նորմերն ու կանոնները. 
2) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա` 
ա. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծրագրել, ուղղորդել և համակարգել հաստատության 
հիմնադրի, կրթության կառավարման լիազորված մարմնի և հաստատության կառավարման այլ 
մարմինների կողմից մշակված հանրակրթության զարգացման ռազմավարական և մարտավարական 
ծրագրերի իրականացումը, 
բ. կիրառել հանրակրթության ոլորտի իրավական և նորմատիվ ակտերի դրույթները` ըստ 
իրավահարաբերությունների,rt 
գ. ապահովել հաստատության սովորողների` պետական կրթական չափորոշիչների և ծրագրերի 
պահանջներին համապատասխան կրթության որակ, 
դ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատության տարբեր ստորաբաժանումների և աշխատակիցների 
ընթացիկ գործունեությունը, վերլուծել դրանց արդյունքները, 
ե. կառավարել ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, 
զ. ապահովել հաստատության մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական շարունակական 
զարգացումը, 
է. ապահովել հաստատության սովորողների կրթական, սոցիալական, առողջապահական շահերն ու 
իրավունքները: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 

1) տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն (բակալավր, 
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս), վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական, 
գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա 
ընդհանուր աշխատանքային ստաժ և <<Հանրակրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի պահանջին համապատասխանող ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 
(հավաստագիր): 
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III. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ 

 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 

1) պատասխանատու է հաստատությունում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 
կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասավանդման որակի և սովորողների` 
կրթական չափորոշիչներով սահմանված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն 
պարտադիր նվազագույն մակարդակի և մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ 
տրամադրող աշխատողներին մեթոդական շարունակական օժանդակության ապահովման համար. 
2) հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների 
առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, կանոնակարգում սովորողների ուսումնական 
ծանրաբեռնվածությունը. 
3) ուսումնական հաստատության տնօրենի հետ համատեղ իրականացնում է հաստատության 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների մեթոդական ղեկավարումը, ապահովում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի և տարածքային կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանըչհակասող հանձնարարականների կատարումը. 
4) կազմում է ուսումնական պարապմունքների դասացուցակը և ուսումնա-դաստիարակչական 
աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ. 
5) ղեկավարում է առարկայական մեթոդական միավորումների աշխատանքները, ընդհանրացնում և 
տարածում մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետ փորձը, աջակցում է ուսուցման նոր 
մեթոդների ներդրմանը, ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում գիտության և մանկավարժության 
նորագույն նվաճումներին.            
5.1)ուսումնական հաստատության տնօրենի հետ միասին պատասխանատվություն է կրում 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների կազմակերպման և դրանց որակի 
ապահովման համար .       
  5.2)պատասխանատու է դպրոցական մակարդակում մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
ծառայությունների տրամադրման և անհատական ուսուցման պլանի   (այսուհետ՝ ԱՈՒՊ) մշակման, 
իրականացմանմ  և գնահատման համար.   
5.3)պահպանում է մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություն ստացող յուրաքանչյուր 
սովորողի համար անհատական գործը՝ թղթապանակը.  
6) կազմակերպում է սովորողների ուսումնական պարապմունքների հսկողություն: Ներկայացնում է 
առաջարկություններ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատա-րելագործման ուղղությամբ: 
7) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը: 
2. Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի գիտելիքներին, կարողություններին և 
հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
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1) տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև 
նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին 
և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները` 
ա. <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Լեզվի մասին>>, <<Երեխայի 
իրավունքների մասին>>, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, <<Կրթության պետական տեսչության 
մասին>>, <<Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 
մասին>>,Հայաստանի Հանրապետության օրենքները>>, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգիրքը, <<Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, 
հանրակրթության պետական չափորոշիչը, իր պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ 
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները, 
գ. աշխատանքի պաշտպանության նորմերն ու կանոնները, անվտանգության տեխնիկայի, 
հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, առաջին բուժօգնության հիմունքները, սովորողների 
կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները. 
2) տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա՝ 
ա. իրականացնել ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը, 
ուսումնական ծրագրերի կատարումը, դասավանդման որակի և կրթական չափորոշիչներով և 
ծրագրերով սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջների ապահովումը, 
բ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատության առարկայական մեթոդական միավորումների, 
ուսուցիչների ուսումնադաստիարակչական ընթացիկ գործունեությունը, վերլուծել դրանց արդյունքները, 
գ. աջակցել հաստատության մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական շարունակական 
զարգացմանը, 
դ. աջակցել հաստատության սովորողների կրթական, սոցիալական, առողջապահական շահերին ու 
իրավունքների ապահովմանը: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 

1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի 
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն (բակալավր, դիպլոմավորված 
մասնագետ, մագիստրոս) և մանկավարժական գիտական կամ կրթության կառավարման ոլորտի 
առնվազն հինգ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ՝ վերջին յոթ տարվա ընթացքում: 
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IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ՏԵՂԱԿԱԼ 

 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 

1) կազմակերպում և իրականացնում է ուսումնական հաստատությունում կրթության կազմակերպման 
արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներ. 
2) համակարգում է մասնագիտացված կրթական աջակցության ծառայությունները. 
3) համագործակցում է գործընկերների հետ՝ փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 
3.1)մասնակցում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների կողմից 
սովորողների աջակցության ծառայությունների տրամադրման և նրանց կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիքների գնահատման գործընթացի կազմակերպման հարցերում.    
3.2)աջակցություն է տրամադրում սովորողներին և ծնողներին՝ ուսման մեջ, առօրյա 
հարաբերություններում և արտակարգ իրավիճակներում հանդիպող արգելքների ու դժվարությունների 
հաղթահարման գործընթացում.  
4) կազմակերպում և ղեկավարում է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, 
արտադպրոցական աշխատանքներն ու դասղեկների գործունեությունը. 
 
5) ապահովում է հաստատության և սովորողի ընտանիքի սերտ կապն ու համագործակցությունը: 
Կազմակերպում է սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, միջոցներ ձեռնարկում սոցիալապես 
անապահով երեխաներին օգնություն ցույց տալու համար. 
6) ուսումնական հաստատության, նրա ստորաբաժանումների մեթոդական միավորումների 
ղեկավարներին և մանկավարժական աշխատողներին գործնական օգնություն է ցույց տալիս 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործում. 
7) ընդհանրացնում և միջոցներ է ձեռնարկում դաստիարակչական գծով մանկավարժական 
աշխատողների արդյունավետ, սահմանված կարգով երաշխավորված փորձը տարածելու համար. 
8) աշխատանք է տանում սովորողների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության նորմերի և կանոնների 
ապահովման ուղղությամբ, աջակցում դպրոցական ինքնավարությանը, հասարակական 
վերահսկողությանը. 
9) հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների 
առաջադիմության և վարքի նկատմամբ. 
10) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը. 
11) կազմակերպում է ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ 
միջոցառումներ, նպաստում հանրակրթության միջոցով ազգային փոքրամասնությունների համայնքների 
լեզվի և մշակույթի զարգացման իրավունքի իրականացմանը. 
12) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների` կրթություն 
ստանալու իրավունքի իրականացմանը։ 
2. Տնօրենի  /ՄԿԱ/ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի 
գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական 
պահանջները՝ 

1) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը 
պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են 
կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված 
լիազորությունները՝ 
ա. <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Լեզվի մասին>>, <<Երեխայի 
իրավունքների մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 
կրթության մասին>>, <<Կրթության պետական տեսչության մասին>> օրենքները, Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, <<Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական հանրակրթական ուսումնական 
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հաստատության օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային պարտականություններին 
վերաբերող՝նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները, 
գ. աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, առաջին 
բուժօգնության օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման 
կանոնները. 
2) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը 
պետք է կարողանա` 
ա. կազմակերպել սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական 
աշխատանքներն ու դասղեկների գործունեությունը, 
բ. ապահովել սովորողի ընտանիքի հետ դպրոցի սերտ կապն ու համագործակցությունը, 
գ. կազմակերպել սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, նպաստել սոցիալապես անապահով և 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման և 
դաստիարակության իրականացմանը, 
դ. աջակցել և ուղղորդել աշակերտական խորհուրդների աշխատանքը, ստեղծել պայմաններ 
հաստատության հասարակական վերահսկողության իրագործման համար: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 

1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության մասնագիտացված կրթական աջակցությունների 
գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված 
մասնագետ, մագիստրոս) և մանկավարժական գիտական կամ կրթության կառավարման ոլորտի 
առնվազն հինգ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ՝ վերջին յոթ տարվա ընթացքում: 
  
 

V. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԾՈՎ 
ՏԵՂԱԿԱԼԸ` 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) պատասխանատու է ուսումնական հաստատության շենքի և գույքի պահպանման, ուսումնական 
գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովման, ուսումնական հաստատության սանիտարահիգիենիկ 
ու բարեկարգ վիճակի, հաստատության ուսումնական պարապմունքներին` դասասենյակների՝ 
ժամանակին նախապատրաստման, հակահրդեհային պաշտպանության և սպասարկող անձնակազմի 
աշխատանքի կազմակերպման համար. 
2) միջոցներ է ձեռնարկում ուսումնական հաստատության ուսումնամեթոդական բազան հարստացնելու 
և ամրապնդելու համար: 
2. Տնտեսվարը, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական 
պահանջները՝ 

1) տնտեսվարի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի 
այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի 
նկարագրով ամրագրված լիազորությունները ` 
ա. <<Հանրակրթության մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, <<Պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 
կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին>>, <<Գնումների 
մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, <<Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային 
պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, 
իրավական այլ փաստաթղթեր. 
2) հանրակրթական ուսումնական հաստատության սանիտարահիգիենիկ նորմերը, աշխատանքի 
անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, մինչբժշկական 
օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 
3. Տնտեսվարը պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է կարողանա՝ 

1) իրականացնել ուսումնական հաստատության նյութատեխնիկական բազայի կառավարումը, գույքի, 
տեխնիկական միջոցների, փոքրարժեք ուսումնական և այլ միջոցների հաշվառումը և պահպանումը. 
2) ապահովել ուսումնական հաստատության անվտանգության համակարգերի անընդհատ 
գործունեությունը: 
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հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալի 
պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն /բակալավր/,դիպլոմավորված 
մասնագետ,մագիստրոս կամ միջին մասնագիտական կրթություն: 
 
 
 

 
VI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 

ՀԵՏ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 

1) կազմակերպում է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական 
աշխատանքները, այդ ուղղությամբ համագործակցում դասղեկների հետ. 
2) մասնակցում է հաստատության և սովորողի ընտանիքի սերտ կապի և համագործակցության 
ապահովմանը. 
3) տնօրենի դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալի ղեկավարությամբ կազմակերպում է 
սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, միջոցներ ձեռնարկում սոցիալապես անապահով երեխաներին 
օգնություն ցույց տալու համար. 
4) սովորողների մեջ ձևավորում է պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ, նպաստում նրանց 
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը, 
դաստիարակում մարդասիրություն և հայրենասիրություն. 
5) ուսումնական հաստատության, նրա ստորաբաժանումների մեթոդական միավորումների 
ղեկավարներին և մանկավարժական աշխատողներին գործնական օգնություն է ցույց տալիս 
դաստիարակչական աշխատանքներ կազմակերպելու համար. 
6) աշխատանք է տանում սովորողների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության նորմերի և կանոնների 
ապահովման ուղղությամբ, աջակցում դպրոցական ինքնավարությանը, հասարակական 
վերահսկողությանը. 
7) մասնակցում է հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի,սովորողների 
առաջադիմության և վարքի ընթացիկ վերահսկմանը. 
8) կազմակերպում է ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ 
միջոցառումներ, նպաստում հանրակրթության միջոցով ազգային փոքրամասնությունների համայնքների 
լեզվի և մշակույթի զարգացման իրավունքի իրականացմանը. 
9) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների՝ կրթություն 
ստանալու իրավունքի իրականացմանը. 
10) պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները. 
11) համագործակցում է ծնողների հետ՝ երեխաների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան 
դաստիարակության հարցերում: 
2. Հանրակրթական ուումնական հաստատության սովորողների հետ դաստիարակչական 
աշխատանքների կազմակերպչի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող 
ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի 
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, 
որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով 
ամրագրված լիազորությունները` 
ա. ՀՀ Սահմանադրությունը, <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Լեզվի մասին>>, 
<<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձանց կրթության մասին>>, Հայաստանի Հանրա պետության օրենքները, Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, 
<<Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային 
պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, 
իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները, 
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գ. աշխատանքի պաշտպանության նորմերն ու կանոնները, անվտանգության տեխնիկայի, 
հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, մինչբժշկական օգնության հիմունքները, սովորողների 
կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները. 
2) տվյալ պաշտոնն զբաղեցնողի կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական 
պահանջները ներկայացված են սույն բաժնի 1-ին մասում: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուումնական հաստատության սովորողների հետ դաստիարակչական 
աշխատանքների կազմակերպչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, 
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ միջին մասնագիտական կրթություն`մանկավարժական 
որակավորմամբ: 
 
 

VII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) պլանավորում և իրականացնում է սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունը` 
հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան. 
2) ապահովում է կրթական ծրագրերի կատարումը, հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներով 
ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն պարտադիր նվազագույն 
պահանջների յուրացումը սովորողների կողմից` կիրառելով դասավանդման արդյունավետ մեթոդներ և 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ.  
2.1)իրականացնում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան կրթության առանձնահատուկ կարիք 
ունեցող սովորողների ԱՈՒՊ-ի կազմումը և վարումը.  
2.2)ապահովում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ՝ 
հանրակրթության պետական չափորոշչի հանրակրթական ծրագրերի բովանդակությանը նեկայացվող 
նվազագույ պահանջները՝ ըստ կրթական աստիճանների և առարկայական ծրագրերի հիման վրա 
յուրաքանչյուր սովորողի համար մշակված ԱՈՒՊ-ի. 
3)իրականացնում է սովորողների դիտարկում առաջադիմությանը նպաստող կամ խոչընդոտող 
գործոնների բացահայտում, մասնակցում է սովորողի կրթության առանձնահատուկ պայամանների 
կարիքի գնահատմանը. 
  4) նպաստում է սովորողների մեջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը, դաստիարակում 
հայրենասիրություն, ձևավորում պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ. 
5) սովորողների մեջ զարգացնում է ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագործական 
ունակություններ` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի անհատական կարողությունները. 
6) նպաստում է սովորողների մեջ ինքնակառավարման տարրերի ձևավորմանը. 
7) հարգում և պաշտպանում է սովորողի իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու 
արժանապատվությունը. 
8) հետևողականորեն կատարելագործում է իր առարկայական և մասնագիտական գիտելիքներն ու 
հմտությունները, իրականացնում ստեղծագործական և հետազոտական աշխատանքներ. 
9) համագործակցում է սովորողների ծնողների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների հետ՝ 
սովորողների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան դաստիարակության հարցերում. 
10)համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 
10.1) համագործակցում է ուսուցչի օգնականի հետ՝ սովորողների ուսուցման արդյունավետ մեթոդների 
ու տեխնոլոգիաների ընտրության , ուսուցման կազմակերպման խմբային և անհատականացված 
մոտեցումների պլանավորման, ուսումնական նյութերի մշակման աշխատանքներում.    
10.2)գործընկերների հետ միասին իրականացնում է սովորողի, (այդ թվում՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ) կրթության որակի ապահովմանն ուղղված 
այլընտրանքային ծրագրային, մեթոդամանկավարժական աշխատանքներ՝ հաշվի առնելով սովորողի 
անհատական կարողությունները, առանձնահատկությունները ու հետաքրքրությունները. 
11) մասնակցում է հաստատության մեթոդմիավորումների (առարկայական մասնախմբերի) 
աշխատանքներին. 
12)պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները: 
2. Հանրակրթական ուումնական հաստատության ուսուցչի գիտելիքներին, կարողություններին և 
հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
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1) հանրակրթական ուումնական հաստատության ուսուցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա 
ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին, կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները, որոնք 
ընդգրկված են, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված` 
ուսուցչի վերապատրաստման հարցաշարերում` 
ա. ՀՀ Սահմանադրությունը, <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>,<<Լեզվի մասին>>, 
<<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձանց կրթության մասին>>, <<Կրթության պետական տեսչության մասին>>, <<Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքները, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, 
<<Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, 
բ. առարկայական չափորոշիչները և իր պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ 
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 
գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, մինչբժշկական օգնության 
հիմունքները, 
դ. աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուումնական հաստատության ուսուցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա 
մանկավարժական համապատասխան որակավորում(բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, 
մագիստրոսի կրթական աստիճանով) կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա 
ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն հինգ տարվա 
աշխատանքային ստաժ: 
 

 
 
 
 
 

VIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ 

(լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենամանկավարժ,էրգոթերապիստ) 
 
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) կազմակերպում և իրականացնում է կրթական հատուկ կարիքներին համապատասխան 
մանկավարժական աշխատանքներ և ծառայություններ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող սովորողների հետ. 
2) բացահայտում, դիտարկում հետազոտում և գնահատում է սովորողների ուսումնառության ընթացքում 
ի հայտ եկած մտավոր և ֆիզիկական խնդիրները, կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիքները. 
3) ուսումնասիրում է սովորողների գիտելիքների առաջընթացի և կարողությունների ու հմտությունների 
զարգացման շարժընթացը (դինամիկան) և առաջարկում յուրաքանչյուր սովորողի համար առաջարկում 
կրթական առաջընթացին նպաստող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ 
4) ուսումնասիրում և վերլուծում է սովորողի ընթացիկ և ամփոփիչ աշխատանքները՝ նպատակ 
ունենալով պարզելու նրա ուսումնական կարողությունների ձևավորման ընթացքն ու արդյունքները, 
ուսումնական աշխատանքներ իրականացնելու (տեղեկատվության ընկալման կարողություն, 
ուսումնական գործունեության պլանավորում, ինքնավերահսկում և այլն) եղանակները. 
5) ուսուցիչների հետ միասին՝ սովորողի կողմից ուսումնական նյութի յուրացման 
առանձնահատկությունների հետազոտման արդյունքների հիման վրա անցկացնում է խմբային և 
անհատական պարապմունքներ, ձևավորում է ուսումնական նյութը յուրացնելու համար անհրաժեշտ 
կարողություններ և հմտություններ. 
7) անցկացնում է դասալսումներ՝ նպատակ ունենալով պարզելու սովորողների ուսումնական 
գործունեության և նրանց հետ տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը, յուրաքանչյուրի 
զարգացման շարժընթացը, ինչպես նաև ապահովելու հատուկ մանկավարժական աշխատանքների 
շարունակականությունն ու արդյունավետությունը. 
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8) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների տարիքային և անհատական 
առանձնահատկությունների, ինչպես նաև նրանց հետ տեխնիկական միջոցներով, հատուկ մեթոդներով 
և եղանակներով աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս 
ուսուցիչներին և մյուս մանկավարժներին, ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչներին).  
9) հատուկ մանկավարժ-լոգոպեդը հետազոտում և գնահատում է սովորողների բանավոր և գրավոր 
խոսքի զարգացումը, բացահայտում է խոսքի թերությունների բնույթը և արտահայտման աստիճանը, 
պարապմունքների համար խմբերը կոմպլեկտավորելիս՝ հաշվի է առնում սովորողների խոսքի 
խանգարման բնույթը. 
10) հատուկ մանկավարժը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակցում է սովորողների 
անհատական ուսումնական պլանների մշակմանը՝ հաշվի առնելով նրանց զարգացման 
առանձնահատկությունները, կրթական կարիքները և հնարավորությունները, ծնողների 
առաջարկությունները. 
11) մասնակցում է ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների (առարկայական 
մասնախմբերի) աշխատանքներին, ուսումնական հաստատությունում իրականացվող մեթոդական 
աշխատանքների այլ ձևերի տեղայնացմանը. 
12) աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կարգավորման համար վարում է 
համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացնում է 
հաշվետվություն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ տարվող 
աշխատանքի համակարգողին կամ տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալին. 
13) ապահովում է սովորողների առողջության և անվտանգության պահպանումը կրթական ամբողջ 
գործընթացում: 
2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժի գիտելիքներին, 
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուումնական հաստատության հատուկ մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք 
է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են 
կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները 
` 
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության 
մասին>>, <<Լեզվի մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Նախադպրոցական կրթության 
մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հանրակրթության պետական չափորոշիչը, <<Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, առարկայական չափորոշիչները և իր 
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատաս խան նորմատիվ 
ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր. 
2) հատուկ մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, առաջին օգնության 
հիմունքները. 
3) աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն` 
համապատասխան մանկավարժության որակավորմամբ։ 
 
 
 
 

 
 

          X. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԸ 

 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) ուսումնական հաստատությունում աշխատանքներ է տանում սովորողների հոգեկան առողջության և 
անձի կայացման ու զարգացման ուղղությամբ. 
2) աջակցում է ուսումնական հաստատությունում բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի և 
սովորողների զարգացման համար լիարժեք պայմանների ստեղծմանը. 
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3) դիտարկում, բացահայտում և կանխում է անձի հոգեկան գործընթացների, վիճակների 
դժվարությունները և շեղումները. 
4) հայտնաբերում է երեխայի անձի կայացումը (ինքնահաստատում և ինքնադրսևորում) դժվարացնող, 
խոչընդոտող պայմանները, խորհրդատվության և վերականգնողական միջոցներով օգնում սովորողին, 
մանկավարժներին, ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչներին)՝ սովորողի հոգեկան 
առողջության հետ կապված խնդիրների լուծմանը, հոգեբանական խնդիրների (այդ թվում` 
հուզակամային) հաղթահարմանը.    
4.1)մասնակցում է ուսուցիչների և ուսումնական հաստատության մանկավարժակամ մյուս 
աշխատողների կողմից սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների 
մատուցմանը՝ ապահովելով մասնագիտական շարունակական խորհրդատվություն. 
5) սովորողների անհատական առանձնահատկությունների, հակումների, նրանց ներուժի 
բացահայտման նպատակով իրականացնում է հոգեբանամանկավարժական ուսումնասիրություն և 
դիտարկում` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում և տարիքային յուրաքանչյուր փուլում.    
5.1)բացահայտում,դիտարկում,հետազոտում և գնահատում է  երեխաների ուսումնառության 
ընթացքում նկատված հոգեբանական խնդիրները   
6) ուսումնասիրում է սովորողի ցածր առաջադիմության, կարգապահական խախտումների, 
սոցիալապես ակտիվ անձի ձևավորմանը խոչընդոտող, միջանձնային հարաբերություններում 
առաջացած խնդիրների հոգեբանական պատճառները և կազմակերպում համապատասխան 
կանխարգելիչ աշխատանքներ. 
7) ուսուցչի և սոցիալական մանկավարժի հետ միասին, ըստ անհրաժեշտության, մշակում է անձի 
սոցիալականացմանն ուղղված կարիքների հաղթահարման միջոցառումներ (ծրագիր)՝ հաշվի առնելով 
սովորողի անհատական և սեռատարիքային առանձնահատկությունները. 
8) մասնակցում է օժտված երեխաների բացահայտման և նրանց ստեղծագործական ներուժի 
զարգացման գործին. 
9) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անհատական 
ուսումնական պլանների մշակման և դրանց իրականացման գործընթացին. 
10) հոգեբանական խորհրդատվությամբ աջակցում է ծնողներին (կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչներին), մանկավարժներին և կրթական գործընթացի այլ մասնակիցներին սովորողների 
զարգացման, ուսուցման և դաստիարակության հարցերում, ինչպես նաև տալիս է անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն երեխայի զարգացման համար լիարժեք պայմանների (այդ թվում՝ առանձնահատուկ) 
ստեղծման վերաբերյալ. 
11) ուսումնական հաստատության ղեկավարներին և աշխատողներին խորհուրդներ է տալիս 
սովորողների, մանկավարժների, ծնողների սոցիալ-հոգեբանական իրազեկության բարձրացման և 
հոգեբանության գործնական կիրառության ուղղությամբ. 
12) հոգեբանը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակցում է սովորողների անհատական 
ուսումնական պլանների մշակմանը. 
13) աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կարգավորման համար վարում է 
համապատասխան փաստաթղթեր. 
14) իրականացված աշխատանքների համար ներկայացնում է հաշվետվություն ուսումնական 
հաստատության ղեկավարությանը. 
15) ապահովում է սովորողների առողջության և անվտանգության պահպանումը կրթական ամբողջ 
գործընթացում: 
2. Հոգեբանի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական 
պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուումնական հաստատության հոգեբանի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա 
ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները ` 
ա. <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, 
<<Նախադպրոցական կրթության մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող անձանց կրթության մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը,<<Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ 
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության, անձի հոգեբանության, տարիքային և 
մանկավարժական հոգեբանության, սոցիալական հոգեբանության հիմունքներ, հոգեբանական և 
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մասնագիտական խորհրդատվության, ակտիվ ուսուցման, շփման, սոցիալ-հոգեբանական 
պարապմունքների մեթոդներ. 
2) առաջին բուժօգնության հիմունքները, աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և 
առողջության պահպանման կանոնները: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության հոգեբանը պետք է ունենա բարձրագույն 
(բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն` 
համապատասխան որակավորմամբ: 
 
 

 
 
 
 
 
 

XI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ 

 
       1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) ուսումնական հաստատությունում աշխատանք է տանում սովորողների ուսումնական գործընթացի և 
սոցիալականացման վրա ազդող անձնային խնդիրների բացահայտման հաղթահարման ուղղությամբ՝ 
նրանց սոցիալական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով. 
2) ուսումնասիրում է սովորողների սոցիալական հարմարման, ինտեգրման և շրջապատի հետ 
հաղորդակցության դժվարությունները և իրականացնում դրանց կանխարգելմանն ու հաղթահարմանը 
նպաստող աշխատանքներ. 
3) կազմակերպում և հսկում է սովորողների ժամանակակից սոցիալական պայմաններին հարմարմանը 
նպատակաուղղված ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացումը. 
4) բազմամասնագիտական խմբի կազմում մասնակցում է սովորողների (այդ թվում՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող) անհատական ուսումնական պլանների մշակմանը, 
սոցիալական հարմարմանը նպատակաուղղված այլ ծրագրերի մշակման և դրանց իրագործման 
աշխատանքներին.      
4.1) մասնակցում է ուսուցիչների և ուսումնական հաստատության մանկավարժական մյուս 
աշխատողների կողմից սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների 
մատուցմանը.     
4.2) բացահայտում, դիտարկում, հետազոտում և գնահատում է երեխաների մոտ նկատված սոցիալ 
մանկավարժական խնդիրները.     
4.3)սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) հայտի հիման վրա, 
սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում մասնակցում է համակարգող և խորհրդատվական 
մարմինների , ինչպես նաև բազմամասնագիտական խմբի աշխատանքներին. 
5) համակարգում է սովորողների սոցիալական հարմարման համար մշակված ծրագրերին մասնակից 
(հոգեբան և այլն մասնագետների) համատեղ գործունեությունը. 
6) ուսուցչի հետ միասին մասնակցում է սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման բացահայտմանը, 
զարգացմանը և աշխատանքային գործունեության նախապատրաստմանը՝ հաշվի առնելով 
սովորողների կարողությունները, նախասիրությունները. 
7) համագործակցելով բազմամասնագիտական խմբի մյուս մասնգետների հետ՝ ուսումնասիրում է 
սովորողների կյանքի պայմանները, ընտանիքի առանձնահատկությունները, ընտանեկան 
փոխհարաբերությունների ազդեցությունը սովորողի վրա, նրանց սոցիալական միջավայրը, շփումները, 
հետաքրքրությունները, հաղորդակցման դժվարությունները, սոցիալական միջավայրում հարմարման և 
պաշտպանվածության մակարդակը, դուրս է բերում կարիքները և դրանց համապատասխան կազմում է 
միջամտության պլան, որը ներառում է կարիքների բավարարմանն ուղղվածմիջոցառումները, 
ժամկետները, պատասխանատուները. 
8) խորհրդատվություն է տրամադրում մանկավարժներին սովորողների տարիքային, անձնային 
առանձնահատկությունների, վարքային դրսևորումների, դրանց կառավարման հնարավորությունների 
մասին. 
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9) անհատական և խմբային խորհրդատվություն է տրամադրում սովորողներին, նրանց ծնողներին` 
սովորողների մոտ առկա սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակով. 
10)ուսուցիչների հետ միասին մասնակցում է սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման 
բացահայտմանը, զարգացմանը և աշխատանքային գործունեության նախապատրաստմանը` հաշվի 
առնելով սովորողների կարողությունները, նախասիրությունները. 
11) սովորողների և նրանց ծնողների (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների) 
իրավասոցիալական շահերը պաշտպանելու նպատակով կատարում է իրավասոցիալական անհրաժեշտ 
գիտելիքների իրազեկում և համապատասխան խորհրդատվություն. 
12) աջակցում է ուսումնական հաստատության, ընտանիքի և պետական տարածքային կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների 
հետ փոխհամագործակցությանը. 
13) համագործակցում է զբաղվածության տարածքային կառավարման ծառայությունների հետ. 
14) բազմամասնագիտական խմբի անդամ է. 
15)աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կազմակերպման համար կազմում է 
համապատասխան փաստաթղթեր և իրականացված աշխատանքների մասին ներկայացնում է 
հաշվետվություն ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը: 
        2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի գիտելիքներին, 
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը 
պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են 
կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները 
` 
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության 
մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>,<<Նախադպրոցական 
կրթության մասին>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության 
մասին>>, <<Սոցիալական աջակցության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, 
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, <<Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային պարտականություններին 
վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր. 
2) աշխատանքի պաշտպանության, առողջապահության, մասնագիտական կողմնորոշման, բնակչության 
զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության, սոցիալական հոգեբանության, հատուկ կրթության 
հիմունքները, ակտիվ ուսուցման մեթոդներ: 
         3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը 
պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական 
կրթություն (սոցիալական մանկավարժություն, սոցիալական աշխատանք՝ մասնագիտություններ 
որակավորմամբ): 

 
 

 
 
 
 
XIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 

1/օգնում է ուսուցիչներին հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին ու 
ծրագրերին համապատասխան սովորողների ուսուցման ու դաստիարակության պլանավորման և 
իրականացման գործընթացներում, 

2/աջակցում է ԱՈՒՊ-ի իրականացմանը՝ համագործակցելով տվյալ սովորողին դասավանդող 
ուսուցիչների, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ տրամադրողների և 
ծնողների հետ. 

3/աջակցում է ուսուցիչներին հանրակրթության պետական չափորոշիչով և առարկայական 
չափորոշիչներով ու ծրագրերով, իսկ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
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սովորողի համար՝ ԱՈՒՊ-ով սահմանված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն 
պարտադիր նվազագույն պահանջների յուրացման գործընթացներում` կիրառելով դասավանդման 
արդյունավետ մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

4/ըստ հաստատության տնօրինության և ուսուցչի կողմից առաջադրված նպատակի` դասարանում 
իրականացնում է սովորողի ուսումնառության խնդիրների ուղղությամբ դիտարկումներ, դրանց 
վերաբերյալ կատարում վերլուծություններ, 

5/օժանդակում է ուսուցիչներին բոլոր, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող սովորողների համար ուսումնական նյութերի պատրաստման գործընթացում, 

6/մասնակցում է ուսուցչի կողմից դասերի պլանավորման աշխատանքներին. 

7/ուսուցիչների հետ միասին բացահայտում, դիտարկում, հետազոտում է երեխաների ուսումնառության 
գործընթացում արձանագրված, ուսումնական նյութի յուրացմանը խոչընդոտող բովանդակային և 
հոգեբանամանկավարժական խնդիրները, 

8/նպաստում է սովորողների մեջ ինքնակառավարման տարրերի ձևավորմանը, 

9/հարգում և պաշտպանում է սովորողի իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու 
արժանապատվությունը, 

10/համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

11/մասնակցում է հաստատության մեթոդմիավորումների (առարկայական մասնախմբերի) 
աշխատանքներին 

12/պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և 
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները: 

13/սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) հայտի հիման վրա, 
սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում մասնակցում է համակարգող և խորհրդատվական 
մարմինների, ինչպես նաև բազմամասնագիտական խմբի աշխատանքներին: 

14/ Մասնակցում է անչափահաս սովորողի մասնակցությամբ համապատասխան քննչական և այլ 
դատավարական գործողություններին,եթե օրենքով նախատեսված է մանկավարժի մասնակցության 
պահանջ: 

2. Ուսուցչի օգնականի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող 
ընդհանրական պահանջները՝ 

1/հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի օգնականի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է 
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները` 

ա. ՀՀ Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Լեզվի մասին», 
«Երեխայի իրավունքների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտ-
րային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, 

բ. առարկայական չափորոշիչները, ծրագրերը և իր պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ 
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 

գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, մինչբժշկական օգնության 
հիմունքները, 

2/աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 

3. Որակավորման պահանջները՝ 
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1/Ուսուցչի օգնականի պաշտոն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն մանկավարժական 
կրթություն, կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական 
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ: 

2/Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի օգնականի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել 
սույն պաշտոնի որակավորման պահանջները բավարարող և տվյալ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունում ուսուցչի պաշտոնում չաշխատող անձը: 

 
XIV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ (ԶԻՆՂԵԿ) 

1. Պաշտոնային պարտականությունները 
 

1) պլանավորում և իրականացնում է սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունը` 
հանրակրթության պետական և <<Նախնական զինվորական պատրաստություն>> (ՆԶՊ) առարկայի 
չափորոշչին և ծրագրերին համապատասխան և ղեկավարում է ռազմական գործն ուսումնասիրող 
խմբակների աշխատանքը. 
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարության և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ համատեղ 
իրականացնում է սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, պլանավորում և 
իրականացնում է սովորողների ուսուցումն ուդաստիարակությունը` հանրակրթության պետական և 
ՆԶՊ առարկայի չափորոշչին և ծրագրերին համապատասխան. 
3) հաշվառում և պահպանում է ուսումնական զենքը, փոքր տրամաչափի հրացանները, դրանց 
փամփուշտները` համաձայն <<Զենքի մասին>> ՀՀ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 
պահանջների. 
4) ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի հետ միասին կազմակերպում է բազմամարտի և 
քաղպաշտպանության նորմատիվների ցուցանիշների հանձնումը. 
5) սովորողներին մասնակից է դարձնում հրաձգության, ռազմակիրառական մարզաձևերի ու 
քաղպաշտպանության համայնքային, մարզային, հանրապետական մրցումներին, սպարտակիադաներին 
և այլ միջոցառումների. 
6) ապահովում է շեֆություն ստանձնած զորամասերի, այլ ձեռնարկությունների, 
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը` ՆԶՊ դասավանդման որակը բարելավելու 
նպատակով. 
7) աջակցում է զինկոմիսարիատին` պատանիներին զինվորական ուսումնական հաստատություններ 
ընդունվելը նախապատրաստելու համար, օգնում դասղեկներին նախապատրաստելու 
նախազորակոչային տարիքի պատանիների փաստաթղթերը և ապահովում նախազորակոչային 
հաշվառումը, նրանց կցագրումը զինկոմիսարիատին. 
8) համագործակցում է ուսումնական հաստատության մյուս մանկավարժների, հոգեբանի, սովորողների 
ծնողների (նրանց օրինական ներկայացուցիչների) հետ՝ սովորողների կրթության կազմակերպման և 
ընտանեկան դաստիարակության հարցերում. 
9) համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 
10) մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին. 
11) սահմանված կարգով ստանում է զինվորական համազգեստ և այն կրում աշխատանքի ընթացքում։ 
2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի գիտելիքներին, կարողություններին և 
հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա 
ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները ` 
ա. <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>,<<Զինապարտության մասին>>, <<Զենքի 
մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Կրթության պետական տեսչության մասին>>, 
<<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքները. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգիրքը, <<Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, 
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բ. ՆԶՊ առարկայի չափորոշչի և ծրագրերի պահանջները, իր պաշտոնային պարտականություններին 
վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 

գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, առաջին բուժօգնության օգնության 
հիմունքները, 
դ. աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 
3.Որակավորմանպահանջները՝     
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա 
բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն, 
սպայական կոչում: 
 
 
 
 
 

 
 

XV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԸ 

 
 
 

        1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) համաձայն հաստատության կանոնադրության՝ ապահովում է սովորողների և մանկավարժական 
աշխատողների գրադարանային հավաքածուից և տեղեկատվական միջոցներից անվճար օգտվելու 
իրավունքը, տրամադրում ուսումնական նյութի յուրացման համար համապատասխան 
տեղեկատվություն՝ անկախ նյութական կրիչի ձևից (գիրք, պարբերական և շարունակվող 
հրատարակություններ, թերթ, ամսագիր,տեսալսո՚ղական նյութեր). 
2) աջակցում է սովորողների և մանկավարժական աշխատողների ինքնակրթության արդյունավետ 
կազմակերպմանը, մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացմանը՝ ուսումնական 
ծրագրերին համապատասխանող, տարբեր կրիչների վրա պարունակվող (գրքային ֆոնդ, թվային և 
մագնիսական կրիչներ) տեղեկատվության տրամադրման միջոցով. 
3) համապատասխան պայմաններ է ստեղծում սովորողների համագործակցային, ստեղծագործական, 
հետազոտական և այլ հմտությունների զարգացման համար՝ ելնելով նրանց տարիքային 
առանձնահատկություններից: 
4) ձևավորում է հաստատության գրադարանային-մատենագիտական հավաքածուն, կազմակերպում է 
հավաքածուի համալրումը, կանոնակարգումը, պահպանումը և օգտվողներին տրամադրումը, վարում 
հավաքածուի այբբենական, թեմատիկ, էլեկտրոնային քարտարանը (առկայության դեպքում), ըստ 
կարիքների, ստեղծում է տվյալների բազա. 
5) համալրում է դասագրքերի, գիտական, գիտահանրամատչելի, մեթոդական, գեղարվեստական գրքերի, 
տեղեկատուների, ճյուղային գրականության ամբողջական հավաքածու՝ թղթային և էլեկտրոնային 
կրիչներով. 
6) կազմակերպում է ֆոնդի տեղաբաշխումը, պահպանումը, տեղեկատվության տրամադրումը 
բաժանորդներին, վարում գրադարանային ֆոնդի տեղեկատումատենագիտական, այբբենական 
ցանկեր, թեմատիկ և էլեկտրոնային քարտադարան, բաժանորդական քարտերի հաշվառում, 
հաստատության կարիքներից բխող տվյալների բազա. 
7) իրականացնում է պարբերաբար համալրվող տեղեկատվության վերլուծական մշակում, 
տարբերակում, բաժանորդների խորհրդատվություն և անհատական սպասարկում, տրամադրում 
ընթացիկ տեղեկատվություն մանկավարժական աշխատողներին՝ կրթական գործընթացների 
կառավարման բարելավման համար. 
8) համագործակցում է այլ գրադարանների և մշակութային հիմնարկների, տեղեկատվական 
կենտրոնների հետ գրադարանային հավաքածուի համալրման և արդյունավետ փորձի ներմուծման 
նպատակով. 
9) աջակցում է սովորողներին՝ ընթերցասրահում դասերին պատրաստվելուն՝ օգտագործելով 
գրադարանային հավաքածուում առկա տեղեկատվությունը, այդ թվում`էլեկտրոնային (համացանցի) 
ռեսուրսները. 
10) օժանդակում է շնորհանդեսների, գրական քննարկումների, կինոդիտումների, ներկայացումների, այլ 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպմանը. 
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11) աջակցում է այցելուների ընթերցողական պահանջների բավարարմանը, ապահովում 
ընթերցողներին գրադարանի ձեռք բերած նոր նմուշների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ: 
           2. Գրադարանավարի գիտելիքներին, կարողութուններին և հմտություններին ներկայացվող 
ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթության ուսումնական հաստատության գրադարանավարի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է 
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները ` 
ա. <<Կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, 
<<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին>>, 
<<Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին>>, <<Տեղեկատվության ազատության մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքները,<<Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրությունը, իր պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ 
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, մինչբժշկական 
օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման հիմնական կանոնները: 
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուումնական հաստատության գրադարանավարի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է 
ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ,մագիստրոս) կամ միջին 
մասնագիտական կրթություն` համապատասխան որակավորմամբ կամ վերջին  տասը տարվա 
ընթացքում գրադարանային կամ մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 2 
տարվա աշխատանքային ստաժ. 
 
 

XVI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՆՏԸ 
 

1. Պաշտոնային պարտականությունները՝ 
1) լաբորանտը (ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության) նախապատրաստում և ապահովում է 
առարկայական ծրագրով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքները. 
2) լաբորատոր փորձից առաջ սովորողներին պարզաբանում է տվյալ լաբորատոր 
աշխատանքի անվտանգության կանոնները և դասավանդող ուսուցչի հետ համատեղ ապահովում 
դրանց կատարումը. 
3) աշխատանք է տանում լաբորատորիայի նյութերի և սարքավորումների հաշվառման, սահմանված 
կարգով պահպանման, ժամկետանց նյութերի և սարքավորումների ցանկի՝ հաստատության 
ղեկավարությանը դուրսգրման ներկայացնելու (դասավանդող ուսուցչի գրավոր համաձայնությամբ) 
ուղղությամբ. 
4) լաբորատոր փորձերից հետո ապահովում է չօգտագործված նյութերի, գործիքների և 
սարքավորումների պահեստավորումը, անձամբ իրականացնում է թափոնների անվտանգ 
վնասազերծումը, ոչնչացումը. 
5) առաջարկություն է ներկայացնում տնօրենին լաբորատորիայի նյութերի և սարքավորումների 
հարստացման ուղղությամբ: 
2. Հանրակրթական ուսումնական հասատության լաբորանտի գիտելիքներին, կարողություններին և 
հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության լաբորանտի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա 
ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության 
բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները` 
ա. <<Հանրակրթության մասին>>, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքները, առարկայական չափորոշիչները, ծրագրերը, իր պաշտոնային 
պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, 
իրավական այլ փաստաթղթեր, 
բ. անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները,մինչբժշկական 
օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջությանպահպանման հիմնական կանոնները:  
3. Որակավորման պահանջները՝ 
1) հանրակրթական ուսումնական հասատության լաբորանտը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, 
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ միջին մասնագիտական կրթություն: 
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XVII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԸ 

 
               

  
 1.Ընդհանուր դրույթները  

1. Հաշվապահի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքում և լուծում է տնօրենը՝  
 2.Հաշվապահը ենթարկվում է անմիջապես տնօրենին 
3. Հաշվապահն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենքներով և    
    նորմատիվ իրավական այլ ակտերով, ընկերության կանոնադրությամբ և սույն  
    հրահանգով:  
       2. Հաշվապահը պետք է իմանա.  
1. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական այն ակտերը, որոնցով կարգավորվում են 
հաշվապահական հաշվառումը,  
2. հաշվապահական հաշվառման մեթոդներն ու ձևերը,  
3. հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը,  
4. հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և ֆինանսական միջոցների շարժերի հետ 
կապված գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպման և հաշվապահական հաշիվներում 
արտացոլման կարգը,  
5. ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծության մեթոդները,  
6. հաշվիչ տեխնիկայի շահագործման կարգը,  
7. աշխատանքի, արտադրության կազմակերպումը և կառավարումը,  
8. տնտեսվարման շուկայական մեթոդները,  
9. աշխատանքային օրենսդրությունը,  
10. աշխատանքի պաշտպանության կանոններն ու նորմերը:  

           2.Պարտականություններ  
Հաշվապահը՝  
1. կատարում է հաշվապահական հաշվառման աշխատանքներ՝ կապված տնտեսական 
գործառնությունների հետ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի ուղղություններով (հիմնական միջոցների, 
ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների, դեբիտորների և կրեդիտորների, 
պարտավորությունների, ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների հաշվարկների, 
ապրանքների արտադրության և իրացման հետ կապված ծախսերի, ինչպես նաև մատուցվող 
ծառայությունների և այլ հաշվառումներ),  
2.մասնակցում է ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, դրանց կանոնակարգման հետ 
կապված միջոցառումների նախապատրաստմանն ու իրականցմանը,  
3.իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման կոնկրետ ուղղությանը (ուղղություններին) 
համապատասխան սկզբնական փաստաթղթերի ընդունումն ու հսկողությունը, ինչպես նաև դրանց 
հերթական հաշվառումը,  
4.հաշվապահական հաշիվներում արտացոլում է հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական 
արժեքների և դրամական միջոցների շարժի հետ կապված բոլոր գործարքները,  
5.կազմում է ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) ինքնարժեքի հաշվարկման 
հաշվետվություն, բացահայտում ոչ արտադրական ծախսերի և կորուստների ձևավորման աղբյուրները, 
առաջարկություն պատրաստում դրանց կանխման համար,  
6. իրականացնում է պետական և համայնքային բյուջեներ հարկերի և տուրքերի, պետական 
արտաբյուջետային սոցիալական ֆոնդեր ապահովագրական վճարների, բանկային 
կազմակերպություններ վճարումների, կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորման համար միջոցների, 
աշխատողներին և ծառայողներին աշխատավարձի վճարման, այլ վճարումների հաշվարկման և 
փոխանցման հետ կապված աշխատանքներ, ինչպես նաև կազմակերպության աշխատողների 
նյութական խրախուսման համար անհրաժեշտ միջոցների առանձնացման հետ կապված 
աշխատանքներ,  
7.ապահովում է ղեկավարների, աուդիտորների (վերստուգողների) և հաշվապահ-ական 
հաշվետվություններից օգտվող այլ անձանց համադրելի և արժանահավատ հաշվապահական 
տեղեկատվությամբ՝ հաշվառման համապատասխան ուղղությունների վերաբերյալ,  
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8. մշակում է հաշվարկների համար աշխատանքային նախագծեր, տնտեսական գործառնությունների 
ձևակերպման համար անհրաժեշտ սկզբնական փաստաթղթերի ձևեր(որոնց համար նախատեսված չեն 
տիպային նմուշներ), ինչպես նաև ներքին հաշվապահական հաշվառման համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ձևեր, մասնակցում հաշվապահական տեղեկատվության մշակման, հաշվառման և 
տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնական հնարքների և մեթոդների բովանդակության սահմանմանը,  
9. հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության տվյալների հիման վրա մասնակցում է 
կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծության անցկացմանը՝ 
ներտնտեսական պաշարների բացահայտման, փաստաթղթաշրջանառության կատարելագործման հետ 
կապված միջոցառումների և տնտեսման ռեժիմի իրականացման նպատակով, մասնակցում 
հաշվապահական հաշվառման առաջադիմական ձևերի և մեթոդների մշակմանն ու ներդրմանը՝ 
համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման հիման վրա, մասնակցում դրամական միջոցների և 
ապրանքանյութական արժեքների գույքագրմանը,  
10. պատրաստում է տվյալներ՝ հաշվապահական հաշվառման համապատասխան ուղղության 
վերաբերյալ հաշվետվություն կազմելու համար, հետևում հաշվապահական փաստաթղթերի 
պահպանմանը, դրանք ձևակերպում է սահմանված կարգին համապատասխան փաստադարան(արխիվ) 
հանձնելու համար ,  
11. իրականացնում է հաշվապահական տեղեկատվության տվյալների բազայի ձևավորման, անցկացման 
և պահպանման հետ կապված աշխատանքները,  
փոփոխություններ  է  մտցնում տեղեկատվական և նորմատիվային տեղեկություննե-րում, որոնք 
օգտագործվում են տվյալների մշակման ժամանակ,  
              3. Իրավունքները  
Հաշվապահը իրավունք ունի.  
1. ուսումնական հաստատության ղեկավարության իր գործունեությանն առնչվող որոշումների 
նախագծերի հետ,  
2. ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել սույն հրահանգով նախատեսված 
պարտականությունների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ 
առաջարկություններ,  
3. ուսումնական հաստատության տնօրենից ստանալ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իր 
պարտականությունների կատարման համար,  
4. կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված պաշտոնեական 
պարտականությունների իրականացման հարցերով:  

4.Պատասխանատվությունը  
Հաշվապահը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) սույն հրահանգով սահմանված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարված իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  
4) տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար: 

 
 

XVIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐԸ` 
 

1) Բարեխղճորեն կատարել  ՀՀ օրենսդրությամբ, Հաստատության  կանոնադրությամբ և  սույն  

Կանոններով, ինչպեց  նաև ՀՀ զբաղմունքների  դասակարգով  սահմանված աշխատանքային 

գործառույթները. 

2) Աշխատանքային գործունեության  ընթացքում չկատարել աշխատանքայի պարտականու- 

թյուններից  շեղվող  այլ աշխատանք. 

3) Իր աշխատանքային պարտականությունները կատարել անձամբ. 

4) Պահպանել աշխատանքի պատշաճության և անվտանգության տեխնիկայի կանոնները. 

5) Անցնել  պարբերական բժշկական զննում օրենսդրույամբ սահմանված  դեպքերում և  
կարգով:  

     Հավաքարարը պետք է իմանա.  
1. մասնաշենքի պահպանման սանիտարահիգիենիկ կանոնները,  
2. սպասարկվող սարքավորումների և հարմարանքների նշանակությունը և կառուցվածքը,  
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3. հավաքման-մաքրման կարգը,  
4. լվացող և ախտահանող միջոցների առանձնահատկությունները և դրանց օգտագործման 
 անվտանգության կանոնները,  
5. սանիտարատեխնիկական սարքավորումների շահագործման կանոնները:  
1. Պարտականությունները  
Հավաքարարը՝  
1. իրականացնում է ուսումնական հաստատության, միջանցքների,սենյակների և  
դասասենյանկերի աստիճանների, սանհանգույցների հավաքումը և մաքրումը,  
2. հեռացնում է փոշին, մաքրում է հատակը, հարմարեցված պատերը, առաստաղը,  
պատուհանները, դռները, կահույքը և գորգերը/առկայության դեպքում/  
3.մաքրում և ախտահանում է սանիտարատեխնիկական սարքավորումները,  
4. մաքրում է աղբարկղերը և ախտահանում դրանք,  
5. հավաքում է աղբը և դրանք տեղափոխում նախատեսված վայր,  
6. հավաքվող տարածքներում պահպանում է սանիտարահիգիենիկ կանոները:  

      7. Արձակուրդների ընթացքում կատարում տնտեսական այլ հանձնարարություններ: 
 
2. Իրավունքները  
Հավաքարարը իրավունք ունի.  
1. կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետներից ստանալ տեղեկատվություն և 

փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են  իր պարտականությունների կատարման համար 
2. կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված  

պարտականությունների իրականացման հարցերում,  
3. ծանոթանալ ուսումնական հաստատության՝ իր գործունեությանը վերաբերող որոշումների  

նախագծերին,  
4. ընկերության ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ սույն հրահանգով 

նախատեսված պարտականությունների կատարման աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ:  
5. Պատասխանատվությունը  

Հավաքարարը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարած իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  
4) ընկերության ղեկավարության հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու 

համար 
 

XIX. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԴՌՆԱՊԱՆԸ` 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ  
2. Դռնապան  պետք է իմանա.  
2.1. ուսումնական  հաստատությոաուն հաճախողների սպասարկման կարգը,  

հաստատությունում առկա սենյակների կաբինետների և դասասենյակների  դասավորվածությունը,  
2.3. ոստիկանության, շտապօգնության, հրշեջների կանչի հեռախոսահամարները,  
2.4.հակահրդեհային պաշտպանության ազդանշանային համակարգի դասավորվածությունը  

և   դրանցից օգտվելու կարգը,  
2.6. սանիտարահիգիենիկ կանոնները,  
3. Պարտականությունները  
     Դռնապանը՝  
3.1. հետևում է հաստատության հաճախորդների մուտքին և ելքն 

      3.2 Ընդունում և հանձնում է հերթափոխը` համապատասխան մատյանում գրառում կատարելով: 
      3.3 Պահպանում է դպրոցական շենքը և գույքը 
      3.4. կարգի է բերում նախասրահը, սրբում է ապակիները, շեմքի և մուտքի պատերը,  

3.5. մաքրում է դռների մետաղյա մասերը,  
3.6. մաքրում է ելքի դռների շրջակա տարածքը,  
3.7. ստուգում է դռների սարքին լինելը,  
3.8. հայտնում է ղեկավարությանը նկատված անսարքությունների մասին,   
     4. Իրավունքները  
Դռնապանը իրավունք ունի.  
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       4.1. կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետներից ստանալ տեղեկատվություն և   
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են  իր պարտականությունների կատարման համար,  

4.2. կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված   
պարտականությունների իրականացման հարցերում,  

4.3. ծանոթանալ հաստատության՝ իր գործունեությանը վերաբերող որոշումների նախագծերին,  
4.4. ընկերության ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ՝  իր   պարտականու-

թյունների կատարման աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ:  
5. Պատասխանատվությունը  
Դռնապանը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարված իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  
4) ընկերության ղեկավարության հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու  

համար: 
 
                   XX. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱԿԸ` 
 

Պահակը պետք է.   
1. իմանա կազմակերպության տարածքի պահպանման կարգն ու կանոնները,  
2. իմանա պահպանվող տարածքի (շինության, օբյեկտի) սահմանները,  
3. ունենա և հիշի ղեկավարության համապատասխան ներկայացուցիչների և ոստիկանության 

համապատասխան բաժանմունքի հերթապահության հեռախոսահամարները:  
 1. Պարտականությունները  

1. բացում և փակում է դարպասները,  
2.ղեկավարության ներկայացուցչի կամ իրեն հերթափոխելու եկած պահակի հետ ստուգում է 
պահպանվող տարածքի, կողպեքների և այլ փականների անխաթարությունը, կապարակնիքների 
առկայությունը, ազդանշանային, լուսարձակման համակարգերի, հեռախոսների սարքինությունը, 
հակահրդեհային գույքի առկայությունը,  
3. իր անմիջական ղեկավարին իրազեկում է այնպիսի անսարքությունների հայտնաբերման մասին, 
որոնց առկայությամբ հնարավոր չէ տարածքը ի պահպանություն ընդունելը,  
4.ջարդված ու վնասված դռների, պատուհանների, պատերի, փականների (կողպեքների) առկայության, 
կապարակնիքների և կնիքների բացակայության հայտնաբերման և տարածքում տագնապային 
ազդանշանի միացման դեպքերում անհապաղ հաղորդում է ղեկավարության համապատասխան 
ներկայացուցիչներին և ոստիկանության բաժանմունքի հերթապահին, պահպանում է 
հանցագործության հետքերը՝ մինչև ոստիկանության ժամանելը,  

5. տարածքում հրդեհի առաջացման դեպքում տագնապի ազդանշան է տալիս, ահազանգում է հրշեջ 
ծառայություն, իրազեկում է ոստիկանական բաժանմունքի հերթապահին, ինչպես նաև միջոցներ է 
ձեռնարկում հրդեհի տարածումը սահմանափակելու ուղղությամբ,  
6. ընդունում և հանձնում է հերթափոխը՝ մատյանում համապատասխան գրառումներ կատարելով,  
7. Ապահովում է դպրոցի շենքի, գույքի և տարածքի պահպանությունը 

  
        2.Իրավունքները  

Պահակն իրավունք ունի.  
1.կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետներից ստանալ տեղեկատվություն և 
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հրահանգով իր պարտականությունների կատարման 
համար,  
2.կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված 
պարտականությունների իրականացման հարցերում,  
3.ծանոթանալ ուսումնական հաստատության՝ իր գործունեությանը վերաբերող որոշումների 
նախագծերին,  
4.Ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ սույն 
հրահանգով նախատեսված պարտականությունների կատարման աշխատանքների 
կատարելագործման վերաբերյալ:  

3. Պատասխանատվությունը  
Պահակը՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար,  
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2) իր գործունեության ընթացքում կատարած իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  

4) տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար: 
 
 
 

XXI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՆՈՑԱՊԱՆԸ` 
 

Հնոցապանը  պետք է 
1. իմանա , ուսումնական հաստատության պահպանման կարգը 
2. իմանա իր կողմից սպասարկվող տարածքի` (շինության, դասարանների,    
  դասասենյակների, սենյակների թիվը ) սահմանները,  
3. ունենա և հիշի ստորաբաժանման ղեկավարի` տնտեսվարի, փրկարար  ծառայության,գազի 

վթարային գրասենյակի, հրշեջ ծառայության հեռախոսա-համարները:  
 1. Պարտականությունները  

1. ապահովում է ուսումնական հաստատության ջեռուցումը  
2.ստուգում է ուսումնական հաստատության տարածքում առկա գազի վառարանների,կաթսայատան և 
այլ ջեռուցման համակարգերի անխաթարությունը, հակահրդեհային գույքի առկայությունը,  
3. իր անմիջական ղեկավարին իրազեկում է այնպիսի անսարքությունների հայտնաբերման մասին, 
որոնց առկայությամբ հնարավոր չէ տարածքը ջեռուցումը ապահովել,  
4.հրդեհի,կամ վթարի հայտնաբերման դեպքում/եթե այն հնարավոր չե վերացնել/անհապաղ  հաղորդում 
է ղեկավարությանը և  տագնապի ազդանշան է տալիս, ահազանգում է հրշեջ ծառայություն,տարածքում 
հրդեհի առաջացման դեպքում,միջոցներ է ձեռնարկում հրդեհի տարածումը սահմանափակելու 
ուղղությամբ,  
5. ընդունում և հանձնում է հերթափոխը՝ մատյանում համապատասխան գրառումներ կատարելով,  
6. Ապահովում է դպրոցի շենքի ջեռուցումը 
7.Հետևում է ջեռուցման համակարգի սարքինությանը, պահպանում անվտանգության կանոնները 

 2.Իրավունքները`  Պահակն իրավունք ունի.  
1.կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետներից ստանալ տեղեկատվություն և 
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հրահանգով իր պարտականությունների կատարման 
համար,  
2.կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված 
պարտականությունների իրականացման հարցերում,  
3. ծանոթանալ ուսումնական հաստատության՝ իր գործունեությանը վերաբերող որոշումների 
նախագծերին,  
4.Ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ սույն 
հրահանգով նախատեսված պարտականությունների կատարման աշխատանքների 
կատարելագործման վերաբերյալ:  

3. Պատասխանատվությունը  
Հնոցապանը՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարած իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  

4) տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար: 
 

XXII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՎՈՐԸ` 
 

Բանվորը  պետք է 
1. իմանա , ուսումնական հաստատության պահպանման կարգը 
2. իմանա իր կողմից սպասարկվող տարածքի` (շինության,դասարանների,դասասենյակների, 

սենյակների թիվը ) սահմանները,  
3. ունենա և հիշի ստորաբաժանման ղեկավարի` տնտեսվարի, փրկարար ծառայության,գազի, ջրի, 

էլեկրաոեներգիայի վթարային գրասենյակների,  ծառայությունների հեռախոսահամարները:  
 1. Պարտականությունները  

1.ապահովում է ուսումնական հաստատության  էլեկտրատնտեսության, ջրմուղ կոյուղու և 
ջրահեռացման ցանցը:  
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2.ստուգում և վերանորոգում է ուսումնական հաստատության տարածքում առկա վերանորոգման 
կարիք ունեցող գույք սարքավորումները, դասասեղանները, աթոռները, գրատախտակները, դռները, 
դռների փականները,  պատուհանները և ալյն 
անհրաժեշտության դեպքում այդ աշխատանքներին մասնակցում է նաև տնտոսվարիը 
3. իր անմիջական ղեկավարին իրազեկում է այնպիսի անսարքությունների հայտնաբերման մասին, 
որոնք հնարավոր չե վեչացնել,  
4.հրդեհի,կամ վթարի հայտնաբերման դեպքում/եթե այն հնարավոր չե վերացնել/անհապաղ  հաղորդում 
է ղեկավարությանը և  տագնապի ազդանշան է տալիս, ահազանգում է համապատասխան 
ծառայություն,միջոցներ է ձեռնարկում անսարքությունը վերացնելու ուղղությամբ, իսկ  հրդեհի 
առաջացման դեպքում հրդեհի տարածումը սահմանափակելու ուղղությամբ,  
5. Ապահովում է դպրոցի շենքի տարաածքում առկա մասնակի վերանորոգման գործընթացը: 

 2.Իրավունքները  
Բանվորն  իրավունք ունի.  

1.կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնագետներից ստանալ տեղեկատվություն և 
փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են սույն հրահանգով իր պարտականությունների կատարման 
համար,  
2.կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված 
պարտականությունների իրականացման հարցերում,  
3.ծանոթանալ ուսումնական հաստատության՝ իր գործունեությանը վերաբերող որոշումների 
նախագծերին,  
4. Ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ սույն 
հրահանգով նախատեսված պարտականությունների կատարման աշխատանքների 
կատարելագործման վերաբերյալ:  

3. Պատասխանատվությունը  
Բանվարը  ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարած իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  

       4)տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար: 
 
 

     XXIII    ԽՈՀԱՐԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ` 

 

 Դպրոցի խոհանոցի աշխատանքների կազմակերպում և կառավարում, 

 Դպրոցական ճաշացանկի մշակում՝ նախաճաշերի և ճաշերի համար, 

ճաշացանկի մշտական թարմացում և բազմազանեցում, 

 Խոհանոցի համար անհրաժեշտ պատվերների կառավարում, 

 Խոհանոցում սանիտարական կանոնների և մաքրության խստագույնս պահպանում, 

 Պատրասի ուտեստների որակի մշտադիտարկում և վերահսկողություն, 

 Թափոնների և սննդային մնացորդների կառավարում: 

 

                                         ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 Համապատասխան ոլորտում ՀՀ օրենսդրության,սանիտարական և    առողջապահական  

չափանիշների իմացություն: 

 Ճաշացանկ մշակելու և համապատասխան հաշվարկներ կատարելու գիտելիքներ և փորձ: 

 Պատրասի ճաշատեսակների հումքի,մնացորդի և թափոնների հաշվարկման ու կառավարման փորձ: 

 Խոհանոցային  ժամանակակից  սարքավորումներով աշխատելու հմտություններ և ժամանակակից 

տեխնիկան շահագործելու փորձ: 

 Թիմի հետ աշխատելու,թիմը կազմակերպելու հմտություններ: 

Նախապատրաստում և շահագործում խոհարարական՝ մեխանիկական,էլեկտրական , ջերմային 

մշակման սարքավորումները: 
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 Պատրաստում և պահպանում սննդային կիսապատրաստվածքները՝ համաձայն սահմանված 

տեխնոլոգիայի: 

 Ընտրում համապատասխան կիսապատրաստվածքներ՝ ըստ կերակրատեսակ-ների: 

 Իրականացնում սննդամթերքի խոհարարական/ջերմային,մեխանիկական/     մշակում: 

 Իրականացնում կերակրատեսակների ջերմային մշակում: 

 Կատարում պատրասի արտադրանքի համապատասխան ձևավորում և ժամանակին տրամադրում : 

 

 
 

XXIV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ 
 

1.Ընդհանուր դրույթները  
 

1. Օպերատորի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքում և լուծում է տնօրենը՝  
 2. Օպերատորը ենթարկվում է անմիջապես տնօրենին 
3. Օպերատոր իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենքներով և նորմատիվ իրավական 
այլ ակտերով, ընկերության կանոնադրությամբ և սույն  հրահանգով:  
2. Օպերատորը պետք է իմանա.  
1. Համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման խնամքի և պահպանման կանոններ 
2. Ուսումնական հաստատության էլեկտրոնային ուսումանօժանդակ նյութերի և ծրագրերի 
օգրագործման ձևերը 
3. Տրիապետի համակարգչային ` ուսումնական հաստատությունում կիրառվող և կամ պարտադիր 
կրիռման ենթակա ծրագրերին` Microsoft Word, Excel, E- mail, Internet, Power Point, Outlook և այլն 
4.էլեկտրոնային տարբերակով  տեքստեր հավաքելը, տիրապետի էլեկտրոնային գործավարությանը,  
5. ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոններով իրեն վերապահված 
իրավունքներն ու պարտականությունները 

2.Պարտականություններ  
Օպերատորը 
1. Սարքին է պահում համակարգիչները և համակաչգչային տեխնիկան 
2.թարմացնում  և անհրաժեշտ ծրագրերով զինում համակարգիչները  
3.հսկողություն է սահմանում համակարգչային դասարանում անցկացվող դասերի նկատմամբ   
4.հսկողություն է սահմանում և պահպանում է իրեն հանձնված գույք սարքավորումները 
5.պարբերաբար թարմացնում է համակարգչային ծրագրերը 
6.աջակցում և ապահովում է համակարգչային դասասենյակում դասերի կազմակերպմանը 
7.հաստատության աշխատողներին հաղորդակից է դարձնում հաստատությունում առկա համա-
կարգչային տեխնիկայի հնարավորությունների                                                                       
8.հաստատության աշխատակիցներին օժանդակում է համակարգչային տեխնիկային տիրապե-տելու 
գործում  
9. օժանդակում է էլեկտրոնային գործավարությունը կազմակերպելու համար 
10.անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում  է ուսումնաօժանդակ նյութերի պատրաստում, 
էլեկտրոնային տարբերակով տեքստերի հավաքում և այլն 
11.աջակցում և օժանդակում է հաստատության աշխատողներին և  սովորողների տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների հետ կապված հարցերում  
12.տիրապետի համակարգչային դասասենյակում առկա տեխնիկայի միջոցներին /համակարգիչն ու դրա 
բաղկացուցիչ մասերը, հեռատիպ, պատճենահանման սարք, տեսածրիչ և այլն/ տիրապետի 
համակարգչային Միկրոսոֆթ Օֆիս  /Microsoft Word, Excel, E- mail, Internet, Power Point, Outlook / 
ծրագրային փաթեթին կարողանա օգտվել էլեկտրոնային փոստից կարողանա վարել էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառություն,  ինտերնետից ու որոնման համակարգերից  կարողանա անhրաժեշտ 
տեղեկատվություն հայթայթել կարողանա տեքստերը արագությամբ ու ճշգրիտ մուտքագրել և տալ 
անհրաժեշտ ձևավորում կարողանա տարբեր էլեկտրոնային կրիչներից տեղեկատվությունը հմտորեն 
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տեղափոխել համակարգիչ և հակառակը կարողանա համապատասխան սարքի` սքաների, միջոցով 
թղթային տեղեկատվությունը վերածել էլեկտրոնայինի։ 
13.Կարողանա ֆորմատավորել համակարգիչները: 
          3. Իրավունքները  
Օպերատորը իրավունք ունի.  
1. ուսումնական հաստատության ղեկավարության իր գործունեությանն առնչվող որոշումների 
նախագծերի հետ,  
2.ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել սույն հրահանգով նախատեսված պարտականու-
թյունների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ,  
3. ուսումնական հաստատության տնօրենից ստանալ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իր 
պարտականությունների կատարման համար,  
4. կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված պաշտոնեական 
պարտականությունների իրականացման հարցերով:  

4.Պատասխանատվությունը  
Օպերատորը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  
1) սույն հրահանգով սահմանված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման համար,  
2) իր գործունեության ընթացքում կատարված իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  
4) տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար: 
 
 

 
 
 

XXV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐԸ 
 

1.Ընդհանուր դրույթները  
1. Գործավարի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքում և լուծում է տնօրենը՝  
 2. Գործավարը ենթարկվում է անմիջապես տնօրենին 
3. Գործավարը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենքներով և   նորմատիվ 
իրավական այլ ակտերով, ընկերության կանոնադրությամբ և սույն հրահանգով:  
       2. Գործավարը  պետք է իմանա.  
1. Հմտորեն օգտագործի համակարգիչը 
2. Համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման խնամքի և պահպանման կանոնները 
3. ուսումնական հաստատությունում կրիռման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը 
4. փաստաթղթի դերն ու նշանակությունը, ձևաթղթերի տեսակները և դրանց պատրաստման կարգը 
փաստաթղթերի դասկարգման տեսակները և կազմման  առանձնահահատկությունները, 
փաստաթղթավորման աշխատանքները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը գործերի 
անվանացանկերի տեսակները, դրանց կազմման ու հաստատման կարգը 
5. ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոններով իրեն վերապահված 
իրավունքներն ու պարտականությունները 

         2.Պարտականություններ  
1. Ընդունել և առաքել փաստաթղթեր  
2. Գրանցել, որոշարկել փաստաթղթերը, հետևել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերի ճիշտ 
ձևավորմանը եւ կազմել պատասխան փաստաթղթերի նախագծերը  
3. Հետևել փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին, ապահովել ներքին և արտաքին 
փաստաթղթաշրջանառության  
4. Մշակել գործերի անվանացանկ և արխիվացնել փաստաթղթերը 
5. Կազմակերպել այցելուների ընդունելություն, ծանոթանալ նրանց առաջադրած խնդիրներին և ընթացք 
տալ դրանց` իր իրավասության շրջանակներում 
6. Կազմակերպել հեռախոսազանգերը 
7. Գտնել ղեկավարին անհրաժեշտ տեղեկատվութուն 
8. կազմել աշղատողների և աշակերտների կադրային գործի կազմակերպաիրավական, աշխատանքի 
ընդունման, տեղափոխման, ազատման, գործուղումների, աշխատանքային պայմանագրերի, 
արձակուրդների տրամադրաման փաստաթղթերը 
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9. իրականացնել աշխատանքային գրքույկի և անձանական գործի ձևավորման և վարման 
գործընթացները. 
10. հմտորեն օգտագործի գրասենյակային տեխնիկայի միջոցներ /համակարգիչն ու դրա բաղկացուցիչ 
մասերը, հեռատիպ, պատճենահանման սարք, տեսածրիչ և այլն/  
տիրապետի համակարգչային Միկրոսոֆթ Օֆիս  /Microsoft Word, Excel, E- mail, Internet, Power Point, 
Outlook / ծրագրային փաթեթին կարողանա օգտվել էլեկտրոնային փոստից կարողանա վարել 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն պատկերացում ունենա ինտերնետից ու որոնման 
համակարգերից և կարողանա անhրաժեշտ տեղեկատվություն հայթայթել կարողանա տեքստերը 
արագությամբ ու ճշգրիտ մուտքագրել և տալ անհրաժեշտ ձևավորում կարողանա տարբեր 
էլեկտրոնային կրիչներից տեղեկատվությունը հմտորեն տեղափոխել համակարգիչ և հակառակը 
կարողանա համապատասխան սարքի` սքաների, միջոցով թղթային տեղեկատվությունը վերածել 
էլեկտրոնայինի։ 
Գործավարը իրավունք ունի.  
1. ուսումնական հաստատության ղեկավարության իր գործունեությանն առնչվող որոշումների 
նախագծերի հետ,  
2. ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել սույն հրահանգով նախատեսված պարտականու-
թյունների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություն-ներ,  
3. ուսումնական հաստատության տնօրենից ստանալ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իր 
պարտականությունների կատարման համար,  
4. կազմակերպության ղեկավարությունից ստանալ աջակցություն՝ իր վրա դրված պաշտոնեական 
պարտականությունների իրականացման հարցերով:  

4.Պատասխանատվությունը  
Գործավարը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում.  

1) սույն հրահանգով սահմանված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 
կատարման համար,  

2) իր գործունեության ընթացքում կատարված իրավախախտումների համար,  
3) նյութական վնաս պատճառելու համար,  
4) տնօրենի հանձնարարությունները ուշացումով և անորակ կատարելու համար 

 

 

 

                        ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ ( ՄԱՍ1) 

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ղ.ԱԼԻՇԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 27 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 

ՊՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 

 

 

ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ 
ՊԱՇՏՈՆԸ 

ԴՐՈՒՅՔԸ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ՀԻՆԳՇԱԲԹ

Ի  

ՈՒՐԲԱԹ 

ՏՆՕՐԵՆ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՄԿԱ  ՏՆՕՐԵՆԻ 
ՏԵՂԱԱԿԼ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՈՒՍ ԳԾՈՎ 
ՏՆՕՐԵՆԻ 
ՏԵՂԱԿԱԼ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳԾՈՎ 

ՏԵՂԱԿԱԼ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԴԱԿ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԶԻՆՂԵԿ 1 9.00-17.00 9.00-17.00  9.00-17.00 9.00-17.00 
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ԳՈՐԾԱՎԱՐ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՀԱՇՎԱՊԱՀ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՕՊԵՐԱՏՈՐ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱ 
ՎԱՐ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԼԱԲՈՐԱՆՏ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՀՈԳԵԲԱՆ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՍՈՑ. 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԼՈԳՈՊԵԴ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՈւՍՈՒՑՉԻ 

ՕԳՆԱԿԱՆ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-    

17.00 

ՊԱՀԱԿ 3 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-8.00 

ԴՌՆԱՊԱՆ 1 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ԲԱՆՎՈՐ 1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00- 17.00 

ԽՈՀԱՐԱՐ/ԼՎԱ

ՑԱՐԱՐ 

1 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 

ՀՆՈՑԱՊԱՆ 1 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-8.00 17.00-  

8.00 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ     (ՄԱՍ 2) 

ՀՀ  ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Ղ.ԱԼԻՇԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 27 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ  

ՊՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի  N 201-Ն 

 որոշման հավելված 5-ի՝ ուսուցիչների աշխատաժամանակի շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը  

 սահմանվում է շաբաթական 22-33 ժամ: 

 

 

 

 

 

 

 

*աշխատանքային ռեժիմի մեջ հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ կապված անհաղթահարելի 

գործոնների, ուսուցիչների ժամաբաշխման մեջ փոփոխությունների և այլ գործառույթների հետ 

կապված: Առանձին  աշխատողների  աշխատաժամանակի և  հանգստի  ժամական  ռեժիմները  կարող  

են  տարբերվել  մյուս  աշխատողների  համար  նախատեսված  ընդհանուր  ռեժիմից 

** ընդմիջումը և ընդմիջման ժամը նույնպես հնարավոր է փոփոխության համապատասխան 

իրավիճակներից և աշխատանքային առանձնահատկություններից /այդ թվում ուսուցիչներինը/  ելնելով  

***վերոնշյալ հանգամանքներից ելնելով ընդմիջումը իրականացնել հերթափոխային սկզբունքով, 

պահպանելով ընդմիջման համար սահմանված ժամանակահատվածը 

Ուսուցչի հիմնական 

ծանրաբեռնվածութ- 

յունը 

մինչև 11 

դասա- 

ժամ 

մինչև 

11 

դասա- 

ժամ 

12-17 

դասա- 

ժամ 

12-17 

դասա- 

ժամ 

 

18-21 

դասա- 

ժամ 

18-21 

դասա- 

ժամ 

 

22   և 

ավելի 

դասաժամ 

22   և 

ավելի 

դասաժ

ամ 

                                       Լրացուցիչ պարտականությունների  տեսակները 

Դասղեկություն չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի 

Մանսնախմբի 

ղեկավար 

չունի ունի չունի ունի չունի ունի չունի ունի 

Գրավոր 

աշխատանք 

ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի 

Այլ միջոցառումներ ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի ունի 

Ընդամենը՝ 

աստղաբաշխական 

ժամ 

/շաբաթական/ 

22 25 27 30 29 31 31 33 
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հավելվածը* ուսուցչական անձնակազմի ծանրաբեռնավծության և ժամաբաշխման հետ կապված, 

աշխատանքային ռեժիմի հավելվածը փոփոխության կարող է ենթարկվել մեկ  ուսումանկան տարվա 

ընթացքում ոչ ավել քան երկու անգամ : 

 

 

ՈՒսումնական հաստատության տնօրեն`                                         _______________ /Գ. Քարհանյան/ 

Ուսումնական հաստատության կառավարման խորհրդի նախագահ`_______________  /Մ. Ունանյան/  

 

 

 

 

Կ.Տ 

 

 

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆՒ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ  
ՂԵՎՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 27 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» 

   ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 
                                                                                 

   
h/h   

 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

 
պաշտոնը` 

ծանոթացա ուսումնական 

հաստատության ներքին 
կարգապահական 
կանոններին և իմ 

պաշտոնային 
պարտականություններին, որի 
համար ստորագրում եմ 

 
Ստորագրութ 
յուն 

1. Քարհանյան Գարեգին Գագիկի տնօրեն ծանոթացել եմ`  

2. Մալումյան Սյուզաննա Միքայելի փոխտնօրեն ծանոթացել եմ`  

3. Ավետյան Ալլա Լևոնի փոխտնօրեն ծանոթացել եմ`  

4. Ունանյան Մարիամ  Մերուժանի փոխտնօրեն ծանոթացել եմ`  

5. Ղալաչյան Ժաննա Վոլոդյայի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

6. Մելքոնյան Լիլիթ Ջալալի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

7. Պլուզյան Աննա  Ռոբերտի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

8. Պետրոսյան Քրիստինե Գևորգի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

9. Սադյան Լեյլի Իվանի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

10. Շաքարյայն Քրիստինե Միշայի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

11. Հայրապետյան Հասմիկ Միխայիլի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

12. Հովանեսովա Վալենտինա Վարդանի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

13. Հովհաննիսյան Մարինե Ռաֆիկի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  
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14. Պետրոսյան Լուսինե Հայկունու ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

15. Ղուկասյան Սեդա  Ալբերտի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

16. Մանուկյան Մարգարիտա Արմենի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

17. Եղիկյան Գայանե Էդիկի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

18. Ձավարյան Վարդուհի Վլադիկի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

19. Խաչատրյան Անահիտ Մարատի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

20. Սառիկյան Խանում Մամիկոնի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

21. Թեմուրյան Անահիտ  Վալոդյայի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

22. Մատինյան Ցողիկ Ռուբենի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

23. Ստեփանյան Սուսաննա Սամվելի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

24. Ղազարյան Ալլա Ժորայի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

25. Քոչարյան Մարիետա Մարտունի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

26. Միքայելյան Արմինե  Վազգենի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

27. Հախվերդյան Ռուզաննա Թելմանի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

28. Սոսյան Արմինե Արտաշեսի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

29. Սիմոնյան Սոնյա Վարանցովի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

30. Պապյան Գագիկ Վազգենի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

31. Աքուլյան Սամվել  Վագիֆի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

32. Հովհաննիսյան Ռեգինա Վլադիմիրի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

33. Սարգսյան Ալինա Գառնիկի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

34. Պետրոսյան Մանուշ Սուրենի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

35. Մարտիրոսյան Արմինե Ժորայի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

36. Արամյան Ալվարդ Ռադիկի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

37. Հարությունյան Շուշան Ալբերտի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

38. Մարաբյան Ալիսա Իոսիֆի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

39. Վարդումյան Արմինե Գերասիմի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

40. Ավետիքյան Իվետա Նորայրի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

41. Բադալյան Տաթև Հրայրի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

42. Դեդուսենկո Իրինա Ալեքսանդրի ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

43. Սարդարյան Անի Սամվելի  ուսուցիչ ծանոթացել եմ`  

44. Սարգսյան Հայարփի Վարդանի ԴԱԿ ծանոթացել եմ`  

45. Սուքիասյան Ռուզաննա Աշոտի հոգեբան ծանոթացել եմ`  

46. Դալլաքյան Լիանա Խաչիկի հոգեբան ծանոթացել եմ`  

47. Ղարագյոզյան Լիլիթ Միքայելի լոգոպեդ ծանոթացել եմ`  

48. Հովասափյան Սոնա Սամվելի սոցմանկավարժ ծանոթացել եմ`  

49. Մամուլյան Միլլենա Զաուրիի ուսուցչի օգնական ծանոթացել եմ`  

50. Ղուկասյան Անի Աշոտի ուսուցչի օգնական ծանոթացել եմ`  

51. Հովհաննիսյան Թերեզա Վոլոդյայի լաբորանտ ծանոթացել եմ`  

52. Համբարյան Դոնարա Գառնիկի լաբորանտ ծանոթացել եմ`  

53. Հակոբյան Նունե Ռոբերտի գործավար ծանոթացել եմ`  

54. Գևորգյան Օֆելյա Արմենի օպերատոր ծանոթացել եմ`  

55. Հարությունյան Անահիտ  Ռուբենի Գրադարանավար ծանոթացել եմ`  

56 Մարգարյան Լուսինե Աշոտի հաշվապահ ծանոթացել եմ`  

57 Հովսեփյան Վարդգես Ջիվանի տնտեսվար ծանոթացել եմ`  

58 Սաղումյան Սոֆյա Աշոտի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

59 Չատինյան Կատարինե Տիգրանի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

60 Ասրյան Մանուշակ Ժորայի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

61 Հովսեփյան Գալինա Ջիվանի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

62 Քոչարյան Անահիտ Մացակի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

63 Դալլաքյան Լաուրա Հայկազի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

64 Կոստանդյան Կարինե Հայկազի հավաքարար ծանոթացել եմ`  

65 Դոլմազյան Արսեն Նիկոլայի պահակ ծանոթացել եմ`  

66 Քոչարյան Հովիկ Պարույրի պահակ ծանոթացել եմ`  

67 Մելիքջանյան Սերգեյ Բագրատի պահակ ծանոթացել եմ`  
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68 Դոլմազյան Հրուշ Վլադիմիրի դռնապան ծանոթացել եմ`  

69 Հովսեփյան Արման Վարդգեսի հնոցապան ծանոթացել եմ`  

70 Զուրաբյան Արսեն  Սուրիկի հնոցապան ծանոթացել եմ`  

71 Ջուլհակյան Էդիկ Գենադիի բանվոր ծանոթացել եմ`  
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