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1. ՀՀ կրթության պետական տեսչության 2016 թվականի գործունեությունը
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի կրթության պետական
տեսչությունը (այսուհետ` Տեսչություն) գործում է «Կրթության պետական տեսչության մասին»,
«Կրթության

մասին»

ՀՀ

օրենքներով,

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարության

կանոնադրության և իր կանոնադրության հիման վրա:
Տեսչությունն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, «ՀՀ-ում
ստուգումների

կազմակերպման

և

անցկացման

մասին»,

«Պետական

ոչ

առևտրային

կազմակերպությունների մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին»,«Կրթության
մասին»,

«Նախնական

ինքնակառավարման

և

մասին»

միջին
ՀՀ

մասնագիտական
օրենքներով,

ՀՀ

քաղաքացիական օրենսգրքով, այլ իրավական ակտերով:
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կրթության

մասին»,

աշխատանքային

«Տեղական

օրենսգրքով,

ՀՀ

Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացրել է` հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարի հրամանով հաստատված տեսչության 2016թ. աշխատանքային ծրագիրը
և Տեսչության պետի` ՀՀ կրթության գլխավոր պետական տեսուչի կողմից հաստատված
ստուգումների ժամանակացույցը` ելնելով Տեսչության գործունեության հետևյալ հիմնական
սկզբունքներից.
 մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
առաջնահերթություն.
 գործունեության օրինականություն, թափանցիկություն և հրապարակայնություն.
 կրթության բնագավառի օրենսդրության միատեսակ և անկողմնակալ կիրառման
ապահովում.
 ծրագրային գործողությունների իրականացում` ըստ գերակա ուղղությունների և
առաջնայնությունների.
 կրթության որակի ապահովում տարածքային կառավարման մարմինների, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և ուսումնական հաստատությունների հետ
համագործակցելու և օժանդակելու միջոցով:
Իրականացվող

գործընթացների

թափանցիկությունն

ապահովելու

նպատակով

Տեսչությունում գործում է համակարգչային ներքին ցանց, որտեղ զետեղված տեղեկատվությունը
մատչելի է բոլոր տեսուչների համար:
Տեսուչների մասնակցությամբ պարբերաբար տեղի են ունենում բաց քննարկումներ,
խորհրդակցություններ, զեկույցներ, սեմինարներ:
Գործողություններ
Տեսչության

կողմից

2016

թվականի

ընթացքում

իրականացված

ստուգումների,

ուսումնասիրությունների և մշտադիտարկումների արդյունքների հիման վրա կազմվել են՝
 հաշվետվություններ,
 վերլուծություններ,
 ակտեր,
 արձանագրություններ,
 տեղեկանքներ,
 եզրակացություններ,
 զեկուցագրեր,
 զեկույցներ,
 գրություններ:
Բացահայտված խախտումների հետևանքների և թերությունների վերացմանն ուղղված
կամ ուսումնական հաստատության զարգացմանը նպաստող` կատարման համար պարտադիր
հանձնարարականներ
մարմիններին

են

(տնօրեններին

տրվել
և

ուսումնական

խորհուրդների

հաստատությունների

նախագահներին),

ինչպես

կառավարման
նաև,

ըստ

ուսումնական հաստատությունների ենթակայության, առաջարկություններ են ներկայացվել
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լիազորված պետական և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ուսումնական
հաստատությունների հիմնադիրներին:
2016թ. Տեսչությանը հասցեագրվել է 407 (մտից) գրություն (2015թ.՝ 292, 2014թ.՝ 334,
2013թ.՝ 366, 2012թ.` 393), որից 47-ը կազմել են քաղաքացիների դիմումներն ու
բողոքները (2015թ.՝ 19-ը, 2014թ.՝ 26, 2013՝ 34, 2012 թ.՝ 67):
Տեսչության ելից գրությունների թիվը կազմել է 414 (2015՝ 262, 2014՝ 461, 2013՝ 357, 2012՝
293):
Տեսչության պետն իր իրավասության սահմաններում արձակել (տվել) է`
68 կարգադրություն,
16 ստուգման հանձնարարագիր,
կատարման համար պարտադիր 189 հանձնարարական:
Գրություններ (զեկուցագրեր) են ուղարկվել`
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին
ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ գլխավոր դատախազություն
Երևանի քաղաքապետարան
Երևան քաղաքի Արաբկիրի վարչական շրջան
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջան
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքապետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքապետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքապետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքապետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի քաղաքապետարան
Կրթության ազգային ինստիտուտ
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն
Ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին
ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ
ՀՀ քննչական կոմիտե Շիրակի մարզային քննչական վարչություն Արթիկի քննչական բաժին
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19
136
2
1
2
1
2
1
19
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
173
1
1
1
1

«Ապագան քոնն է» բարեգործական սոցիալական ՀԿ
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակառուպցիոն կենտրոն ՀԿ
Քաղաքացիների
Ընդամենը

Տեսչության

կողմից

իրականացրած

ուսումնասիրությունների

1
1
31
414
և

ստուգումների

աշխարհագրական բաշխվածությունը.

Ստուգումներ ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում,
Ստուգումներ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի նախադպրոցական կրթական ծրագրեր
իրականացնող թվով 93 ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում,
Կրթական գործունեության ուսումնասիրություններ ՀՀ Շիրակի և ՀՀ Սյունիքի
մարզերի թվով 70 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում,
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ՀՀ երկրորդ և երրորդ աստիճանի հանրակրթական հիմնական ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 9-րդ և 12-րդ դասարանների
սովորողների ավարտական և պետական ավարտական քննությունների անցկացման,
գրավոր աշխատանքների ստուգման ընթացքի վերահսկողություն,
Ուսումնասիրություններ
ՀՀ
թվով
25
նախնական
(արհեստագործական) ուսումնական հաստատություններում,

մասնագիտական

Ուսումնասիրություն ՀՀ Արարատի, Տավուշի և Լոռու մարզպետարանների կրթության,
մշակույթի և սպորտի վարչություններում,
Ուսումնասիրություններ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի, ՀՀ Շիրակի մարզի
Արթիկի, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի, Մեղրիի,
Քաջարանի, Ագարակի, ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարանների
աշխատակազմերի կրթության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումներում,
Դիտարկումներ,
Մշտադիտարկումներ:
Գործունեության թափանցիկության, հաշվետվողականության և հրապարակայնության
ապահովման
նպատակով
Տեսչությունը
համագործակցել
է
զանգվածային
լրատվամիջոցների հետ.

 Ուսումնասիրությունների

արդյունքում

կազմված

վերլուծությունները,

հաշվետվությունները

(տեղեկանքները) հրապարակվել են «Կրթություն» շաբաթաթերթում:
 Տեսչության 2016թ. տարեկան ստուգումների և աշխատանքային ծրագրերը, ամենամսյա
գործողությունների ժամանակացույցները հրապարակվել են www.edu.am կայքում:

Տեսչության կողմից իրականացված թեմատիկ ստուգումներից, տեսչավորումներից,
ուսումնասիրություններից, մշտադիտարկումներից, դիտարկումներից բացի` իրականացվել
են նաև հետևյալ գործողությունները
N

Աշխատանքի անվանումը

Նպատակը

1.

Կազմվել է Տեսչության 2015թ. տարեկան հրապարակային
հաշվետվությունը և ներկայացվել հրապարակման:

«Կրթության պետական տեսչության
մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի
պահանջի կատարում

2.

Կազմվել են Տեսչության 2016թ. կիսամյակային
հաշվետվությունը և տարեկան հաշվետվության նախագիծը:
Կիսամյակային հաշվետվությունը հրապարակվել է:

«Կրթության պետական տեսչության
մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի
պահանջի կատարում

3.

Կազմվել է Տեսչության 2017թ. աշխատանքային ծրագիրը:

«Կրթության պետական տեսչության
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Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից:

մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ
մասի պահանջի կատարում
«Կրթության պետական տեսչության
մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի պահանջի կատարում

4.

Կազմվել է Տեսչության 2017թ. ստուգումների ժամանակացույցը:
Ստուգումների ժամանակացույցը հաստատվել է ՀՀ կրթության
գլխավոր պետական տեսուչի կողմից:

5.

I և II կիսամյակներում կազմվել և հրապարակման է
ներկայացվել կրթության բնագավառում առկա վիճակի, դրա
առանձին բնութագրիչների, կրթության ցուցանիշերի մասին
հաշվետվություն:

«Կրթության պետական տեսչության
մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի պահանջի կատարում

6.

I և II կիսամյակներում կազմվել և հրապարակման են
ներկայացվել ուսումնական հաստատությունների կրթական
ծառայությունների արդյունավետության գնահատման,
գործունեության մասին վերլուծություններ:

«Կրթության պետական տեսչության
մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի պահանջի կատարում

2. Ստուգումներ

N

Ուսումնական հաստատությունը

1.

ՀՀ մարզերի նախադպրոցական կրթական
ծրագրեր իրականացնող թվով 53
ուսումնադաստիարակչական հաստատություններ

2.

Երևանի Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն և Էրեբունի
վարչական շրջանների նախադպրոցական
կրթական ծրագրեր իրականացնող թվով 40
ուսումնադաստիարակչական հաստատություններ

3.

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի, Գյումրու հ. 4, ՀՀ
Լոռու մարզի Վանաձորի հ. 1, ՀՀ Կոտայքի
մարզի Բյուրեղավանի, Նաիրիի, Երևանի
զարդակիրառական արվեստի
արհեստագործական պետական
ուսումնարաններ

Ստուգման առարկան
Ստուգումներ՝ ուսումնական հաստատությունների
կրթական գործունեության ռիսկայնությունը վերլուծելու,
գնահատելու, ինչպես նաև տվյալների բազա ձևավորելու
նպատակով (hիմք` ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
հունիսի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության կրթության
և գիտության նախարարության աշխատակազմի
կրթության պետական տեսչության՝ ռիսկի վրա հիմնված
ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը
որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը և
ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին N
598-Ն որոշումը):

2.1. Հանրակրթություն
1) Ստուգումներ ՀՀ մարզերի նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող
թվով 53 ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում
2016թ. փետրվարի 22-ից մայիսի 14-ը և նոյեմբերի 7-ից 18-ը ՀՀ

Արագածոտնի մարզի

Աշտարակի, Շիրակի մարզի Արթիկի, Լոռու մարզի Վանաձորի, Սյունիքի մարզի Կապանի,
Քաջարանի, Մեղրիի, Ագարակի և Արմավիրի մարզի Էջմիածնի ընդհանուր թվով 53
նախադպրոցական

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

ուսումնադաստիարակչական

հաստատությունների կրթական գործունեության ռիսկայնությունը վերլուծելու, գնահատելու,
ինչպես նաև տվյալների բազա ձևավորելու նպատակով իրականացվել են ստուգումներ:
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Ստուգումների արդյունքում 53 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից
52-ում հայտնաբերվել են կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության
պահանջների կատարման խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 52 ակտ:
Համաձայն «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 2-րդ կետի` մանկապարտեզների տնօրեններին ստուգման արդյունքում հայտնաբերված
խախտումների հետևանքները վերացնելու նպատակով տրվել են կատարման համար
պարտադիր հանձնարարականներ: ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի, Շիրակի մարզի
Արթիկի, Լոռու մարզի Վանաձորի, Սյունիքի մարզի Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի, Ագարակի
մանկապարտեզներում իրականացված ստուգումների արդյունքների ամփոփ պատկերը
ներկայացվել է ՀՀ կրթության պետական տեսչության 2016թ. առաջին կիսամյակի
գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունում (www.edu.am):
Ստուգումների արդյունքում ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի բոլոր 8
մանկապարտեզներում
հայտնաբերվել են կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ
օրենսդրության պահանջների կատարման խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 8 ակտ:
Ըստ

ստուգաթերթերի

ամփոփ

տվյալների

մանկապարտեզների

կրթական

գործունեության ռիսկերն ունեն հետևյալ պատկերը.

հ/հ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Մանկապարտեզի կրթական
գործունեության ռիսկն ըստ
ստուգաթերթերի (միավոր)
4,5
5
7,5
7,5
8,5
10,5
11
13,6

Մանկապարտեզի անվանումը
Էջմիածնի թիվ 13 Ծիծեռնակ մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 15 Զվարթնոց մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 5 Գարուն մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 16 Ոստան  մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 11 Հասմիկ մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 14 Ձնծաղիկ մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 10 Շուշան  մանկապարտեզ
Էջմիածնի թիվ 6 Արևիկ  մանկապարտեզ

Մանկապարտեզների ստուգման արդյունքում արձանագրվել են հետևյալ բնույթի
խախտումներ.
հ/հ
1.

4.

Խախտման բնույթը
Մանկապարտեզը չունի
նախադպրոցական կրթական
ծրագիր իրականացնելու լիցենզիա
ՆՈՒՀ-ի կանոնադրությունը չի
համապատասխանում օրինակելի
կանոնադրության պահանջներին
Մանկապարտեզների
հաստիքացուցակով և պաշտոնային
դրույքաչափերով
մանակավարժական աշխատողներին
հատկացվել է (կամ չի հատկացվել)
սահմանված նորմից պակաս
հաստիքային միավոր
Խմբերի գերբեռնվածություն

5.

Մանկավարժական աշխատողների

2.

3.

Մանկապարտեզի անվանումը
Էջմիածնի թվով 8 մանկապարտեզներ

Էջմիածնի թվով 8 մանկապարտեզներ

Էջմիածնի թվով 8 մանկապարտեզներ

Էջմիածնի թիվ 6 «Արևիկ», թիվ 10 «Շուշան»
մանկապարտեզներ
Էջմիածնի թիվ 5 Գարուն (1), թիվ 6 «Արևիկ» (1), թիվ 10
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նշանակում
6.

Մանկավարժական աշխատողների
վերապատրաստում վերջին 5
տարիների ընթացքում
Մանկապարտեզի խմբերում
ընդգրկված երեխաների համար,
որոնց տարիքները չեն
համապատասխանում տվյալ
տարիքային խմբին, չափորոշչի
համապատասխան որակական
պահանջների սահմանում,
տարբերակված ուսուցման
իրականացում
Պարապմունքների անցկացման
ժամանակացույցի կազմման և (կամ)
ծրագրային նյութերին ներկայացվող
պահանջների ապահովում
Նախադպրոցական կրթության
պետական կրթական
չափորոշիչներով սահմանված՝ 3-ից
մինչև 6 տարեկան երեխաների
զարգացնող միջավայրին`
էկոլոգիական կուլտուրային,
ներկայացվող պահանջների
ապահովում

7.

8.

9.

«Շուշան» (1), թիվ 11 Հասմիկ (1), թիվ 14 Ձնծաղիկ (3),
թիվ 16 Ոստան (1) մանկապարտեզներ
Էջմիածնի թիվ 5 Գարուն (3), թիվ 6 «Արևիկ» (2), թիվ 10
«Շուշան» (3), թիվ 11 Հասմիկ (3), թիվ 13 Ծիծեռնակ
(4) մանկապարտեզներ
Էջմիածնի թվով 7 մանկապարտեզներ (բացառությամբ
Էջմիածնի թիվ 13 «Ծիծեռնակ» մանկապարտեզի)

Էջմիածնի թիվ 13 Ծիծեռնակ, թիվ 14 Ձնծաղիկ
մանկապարտեզներ

Էջմիածնի թիվ 6 Արևիկ մանկապարտեզ

Ստուգումների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին,
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին, ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Սյունիքի,
Արմավիրի մարզպետներին, Աշտարակի, Արթիկի, Վանաձորի, Կապանի, Քաջարանի,
Ագարակի, Մեղրիի, Էջմիածնի քաղաքապետերին:
Հետադարձ կապ
ՀՀ
ստացված

Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի մանկապարտեզների տնօրեններից
կատարողականների

ներկայացվել

են

ՀՀ

և

կրթության

հանձնարարականների
պետական

համադրման

տեսչության

2016թ.

արդյունքները

առաջին

կիսամյակի

գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունում (www.edu.am): ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին
քաղաքի մանկապարտեզների տնօրեններից ստացվող կատարողականները ամփոփման փուլում
են: ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի, Լոռու մարզի Վանաձորի, Սյունիքի մարզի Կապանի,
Քաջարանի,

Մեղրիի,

Ագարակի

մանկապարտեզների

կատարողականների և հանձնարարականների

տնօրեններից

ստացված

համադրման արդյունքները ներկայացվում են

ստորև.
հ/հ

Խախտման բնույթը

1.

Հաստատությունը չունի
կրթական գործունեության

Տնօրենին տրված
հանձնարարականը
կատարված է
(նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունը)
Կապանի թվով 12
մանկապարտեզներ
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Տնօրենին տրված հանձնարարականը
կատարված չէ (նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունը)

Ագարակ քաղաքի հ.1, Քաջարանի հ. 1,
Մեղրի, Արթիկ քաղաքների, Վանաձորի

թույլտվություն` լիցենզիա

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Մանկապարտեզի
կանոնադրությունը չի
համապատասխանում
օրինակելի
կանոնադրությանը
Հաստիքային միավորների
անհամապատասխանություն

Մեթոդիստի որակավորման
պահանջի
անհամապատասխանություն
Դաստիարակի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն

Պարուսույցի, հոգեբանի,
լոգապեդի, լրացուցիչ
կրթության մանկավարժի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն
Խմբերի գերբեռնվածություն

Տարատարիք խմբում
չափորոշչի որակական
պահանջների ապահովում
Ավագ խմբում ընդգրկված է
դպրոցահասակ երեխա
Զարգացնող միջավայր

Ագարակ քաղաքի թիվ 1, Արթիկ
քաղաքի մանկապարտեզներ

Վանաձորի հ. հ. 2, 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 15, 19, 24, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 40, 41
մանկապարտեզներ

Կապանի հ. 1 (2), Կապանի հ. 2
(2), Կապանի հ. 7 (5), Կապանի
հ. 8 (3), Կապանի հ. 9
(3),Կապանի հ. 13 (2), Արթիկի
հ. 2 (1), Արթիկի հ. 3 (1), Արթիկի
հ. 4 (1), Վանաձորի հ. 33 (3)
մանկապարտեզներ

Կապանի հ.հ. 7, 8, 13 , Արթիկի
հ.հ. 2, 3, 4, Վանաձորի հ. հ. 3,
8, 11, 19, 34, 35, 40
մանկապարտեզներ
Արթիկի հ.հ. 1, 2, 3, 4,
Վանաձորի հ. h. 15, 33, 34
մանկապարտեզներ
Արթիկի հ.հ. 1, 2, 3, 4,
Վանաձորի հ.h. 3, 4
մանկապարտեզներ
Վանաձորի հ. 7 մանկապարտեզ
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հ.հ. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 24, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41
մանկապարտեզներ
Մեղրիի, Վանաձորի հ.հ. 2, 3, 4, 5, 7,
10, 11, 15, 19, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 40, 41 մանկապարտեզներ

Վանաձորի հ. 35, Կապանի հ.հ. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Քաջարանի հ. 1,
Մեղրի, Արթիկ քաղաքների
մանկապարտեզներ,
Ագարակ քաղաքի հ. 1 մանկապարտեզ
(պարուսույց)
Մեղրի քաղաքի Քաջարանի հ. 1,
Ագարակ քաղաքի հ. 1
մանկապարտեզներ
Կապանի հ. 4 (մեկ դաստիարակը
ազատվել է, իսկ նոր նշանակման
վերաբերյալ տեղեկատվություն չի
ներկայացվել),
Կապանի հ. 13 (մեկ դաստիարակ
շարունակում է աշխատել, 3-ը ազատվել
են աշխատանքից. սակայն նոր
նշանակումների մասին
տեղեկատվություն չի ներկայացվել),
Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ (7),
Քաջարանի հ. 1 մանկապարտեզ (2,
որից 1-ը ազատվել է աշխատանքից,
սակայն նոր նշանակման համար
տեղեկատվություն չի ներկայացվել),
Ագարակ քաղաքի հ. 1 (4), Արթիկի հ. 1
(2), Արթիկի հ. 3 (1), Վանաձորի հ. հ. 7
(1), 10 (1), 31 (2) մանկապարտեզներ
Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ (1ական)

Վանաձորի հ.հ. 2, 5, 24, Արթիկի հ. 1,
Վանաձորի հ. h. 10, 15, 30, 32, Մեղրի
քաղաքի մանկապարտեզներ
Վանաձորի հ. 7 մանկապարտեզ

2)

Ստուգումներ

շրջանների

Երևանի

նախադպրոցական

Արաբկիր,

Էրեբունի

կրթական

և

Քանաքեռ-Զեյթուն

ծրագրեր

իրականացնող

վարչական
թվով

40

ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում
2016թ. մարտի 14-25-ը, ապրիլի 25-ից մայիսի 13-ը և հոկտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 4-ը
համապատասխանաբար
շրջանների

Երևանի

նախադպրոցական

Արաբկիր,

Էրեբունի

կրթական

և

Քանաքեռ-Զեյթուն

ծրագրեր

իրականացնող

վարչական
թվով

40

ուսումնադաստիարակչական հաստատություններում իրականացվել են ստուգումներ` կրթական
գործունեության ռիսկայնությունը վերլուծելու, գնահատելու, ինչպես նաև տվյալների բազա
ձևավորելու նպատակով:
Ստուգումների արդյունքում մանկապարտեզներից 37-ում հայտնաբերվել են կրթության
բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման խախտումներ, որոնց
վերաբերյալ կազմվել է 37 ակտ: Հայտնաբերված խախտումների հետևանքները վերացնելու
նպատակով

ՀՀ

կրթության

գլխավոր

պետական

տեսուչի

կողմից

մանկապարտեզների

տնօրեններին տրվել են կատարման համար պարտադիր հանձնարարականներ:
Երևանի Արաբկիր, Էրեբունի վարչական շրջանների նախադպրոցական կրթական ծրագրեր
իրականացնող

ուսումնադաստիարակչական

հաստատություններում

իրականացված

ստուգումների արդյունքների ամփոփ պատկերը ներկայացվել է ՀՀ կրթության պետական
տեսչության 2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունում
(www.edu.am):
Ստուգումների արդյունքում Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի 15 մանկապարտեզներից
14-ում հայտնաբերվել են կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների
կատարման խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 14 ակտ:
Մանկապարտեզների կրթական գործունեության ռիսկերն՝ ըստ ստուգաթերթերի
ամփոփ տվյալների (աղյուսակ 1):
աղյուսակ 1
հ/հ

Մանկապարտեզի կրթական
գործունեության ռիսկն ըստ

Մանկապարտեզի անվանումը

ստուգաթերթերի (միավոր)
1.

2.

0
(խախտումներ չեն
արձանագրվել)
2

Երևանի հ.հ.148,149, 151,153, 160, 161,162 մանկապարտեզներ

3.

3,5

Երևանի հ.հ. 150, 158 մանկապարտեզներ

4.

4

Երևանի հ. 155, 159 մանկապարտեզ

5.

4,5

Երևանի հ. 154 մանկապարտեզ

6.

4,6

Երևանի հ. 156 մանկապարտեզ

7.

9,5

Երևանի հ. 152 մանկապարտեզ

Մանկապարտեզների

Երևանի հ. 157 մանկապարտեզ

ստուգման

արդյունքում

արձանագրված

բնույթներն ըստ մանկապարտեզների արտահայտված են աղյուսակ 2-ում.
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խախտումների

աղյուսակ 2

Խախտման բնույթը

Պաշտոնային դրույքաչափերի
անհամապատասխանություն.
երաժշտության դաստիարակի,
ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի,
պարուսույցի հաստիքային
միավորները հատկացվել են
սահմանվածից պակաս չափով
Պաշտոնային դրույքաչափը չի
հատկացվել (ֆիզկուլտուրայի
հրահանգիչ,պարուսույց)

Նշված բնույթի
խախտում կատարած
մանկապարտեզների
ընդհանուր թիվը

Մանկապարտեզի անվանումը
1. Երևանի հ. 160 մանկապարտեզ (երաժշտ.
1,5-ի փոխարեն 1,25)
2. Երևանի հ. 161 մանկապարտեզ ( պար.1,0-ի
փոխ.0,5),
3. Երևանի հ.162 մանկապարտեզ ( ֆիզկ.1,0ի փոխ.0,5)

3 (20%)

14 (93%)

Երևանի հ.հ. 148, 149, 150, 151, 152 , 153, 154,
155, 156, 158 (պ.), 159, 160, 161 (ֆ.), 162 (պ.)
մանկապարտեզներ

Մանկավարժական
աշխատողների ընտրություն և
նշանակում

2 (13%)

Խմբերի գերբեռնվածություն

14 (93%)

Մանկավարժական կադրերի
մասնագիտական գիտելիքների
կատարելագործման
դասընթացներ,
վերապատրաստման գործընթաց
չի իրականացվել
Մանկապարտեզի խմբերում
ընդգրկված են երեխաներ,
ովքեր չեն համապատասխանում
տվյալ տարիքային խմբին

2 (13%)

Երևանի հ.հ. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 158, 159, 160, 161, 162
մանկապարտեզներ
Երևանի հ.հ. 150, 154 մանկապարտեզներ

2 (13%)

Երևանի հ.հ. 155, 159 մանկապարտեզներ

Հաստատություն հաճախող
երեխաների զարգացման,
դաստիարակության, ուսուցման
եւ առողջության ամրապնդման
համար ապահովված չեն
սանիտարահիգիենիկ
պահանջներին
համապատասխան պայմաններ
Մանկապարտեզը չունի
երաժշտական դահլիճ,
մարզադահլիճ
Մանկապարտեզը չունի
կրթական գործունեություն
իրականացնելու
թույլտվություն՝ լիցենզիա

1 (6%)

Երևանի հ.152 մանկապարտեզ

2 (13%)

Երևանի հ.հ. 152 ,156 մանկապարտեզներ

2 (13%)

Երևանի հ.հ. 154, 159 մանկապարտեզներ

5 (33%)

Երևանի հ.h. 148, 149, 150, 158, 161
մանկապարտեզներ

Խախտվել են ՀՀ ԿԳ
նախարարի՝ համապատասխան
հրամաններով տրված
նախադպրոցական կրթության
լիցենզիայի հավելվածով
սովորողների համակազմի

Երևանի հ.հ. 154, 158 մանկապարտեզներ
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սահմանային թվերը

Ստուգումների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին,
Երևանի քաղաքապետին:
Հետադարձ կապ
Համաձայն

Երևանի

մանկապարտեզների

քաղաքապետի

տնօրեններին

տրվել

են

տեղակալից

ստացված

հանձնարարականներ,

գրությունների`

որոնց

կատարումն

ընթացքի մեջ է:
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի մանկապարտեզների տնօրեններից ստացվող
կատարողականներն ամփոփման փուլում են: Արաբկիր, Էրեբունի վարչական շրջանների
մանկապարտեզների տնօրեններից ստացված կատարողականների և հանձնարարականների
համադրման արդյունքները ներկայացվում են ստորև.
հ/հ

Խախտման բնույթը

1.

Նախադպրոցական
կրթության լիցենզիայի
հավելվածով սահմանված
սովորողների համակազմի
սահմանային թվին
Հաստիքային միավորների
անհամապատասխանություն
Դաստիարակի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն

2.
3.

4.

Երաժշտության
դաստիարակի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն

5.

8.

Լրացուցիչ կրթության
մանկավարժի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն
Ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի
որակավորման պահանջի
անհամապատասխանություն
Պարուսույցի որակավորման
պահանջի
անհամապատասխանություն
Խմբերի գերբեռնվածություն

9.

Տարատարիք խմբում

6.

7.

Տնօրենին տրված
հանձնարարականը
կատարված է
(նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունը)
Երևանի հ. 64 մանկապարտեզ

Երևանի հ.h. 64, 68, 71
մանկապարտեզներ
Երևանի հ. հ. 27 (ազատվել է),
30 մանկապարտեզներ

Տնօրենին տրված հանձնարարականը
կատարված չէ (նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունը), ըստ
կատարողականի ընթացքի մեջ է

Երևանի հ. հ. 26, 27, 32, 63, 66, 68, 71
մանկապարտեզներ

Երևանի հ. հ. 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33,
34, 63, 66, 74, 75 մանկապարտեզներ

Երևանի հ. 24 մանկապարտեզ

Երևանի հ.հ. 27, 33
մանկապարտեզներ (ազատվել
է)

Երևանի հ. 25 մանկապարտեզ

Երևանի հ. 26 մանկապարտեզ

Երևանի հ. 27 մանկապարտեզ
(ազատվել է)
Երևանի հ. հ. 22, 26,28, 29, 30,
33, 63, 64, 74, 75
մանկապարտեզ
Երևանի հ.հ. 71, 72
մանկապարտեզ՝ մասամբ
Երևանի հ.հ. 22, 63
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Երևանի հ. հ. 23, 24, 25, 27, 32, 66, 67,
68, 73 մանկապարտեզներ

չափորոշչի որակական
պահանջների ապահովում
Զարգացնող միջավայր

10.

մանկապարտեզներ
Երևանի հ. 24 մանկապարտեզ

2.2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
Ստուգումներ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի, Գյումրու հ. 4, ՀՀ Լոռու մարզի

Վանաձորի հ. 1, ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի, Նաիրիի, Երևանի զարդակիրառական
արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարաններում
2016 թվականի ապրիլի 11-ից մայիսի 3-ը և հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 11-ը համաձայն
ժամանակացույցի ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի, Գյումրու հ. 4, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի հ. 1,
ՀՀ

Կոտայքի

մարզի

արհեստագործական
ծրագրի

Բյուրեղավանի,

պետական

իրականացման,

իրավունքի,

կրթական

Նաիրիի,

Երևանի

ուսումնարաններում

պետական

կրթական

համակարգի

զարդակիրառական

կրթության

զարգացման

պետական

կիրառման,

կրթության

չափորոշիչների

սոցիալական

արվեստի

երաշխիքների,

կրթության

որակի

բարձրացման և կրթական ծրագրերի յուրացման ապահովման, ինչպես նաև կրթական
ծրագրերի իրականացման արդյունավետության գնահատման, կրթության որակի ապահովման
նկատմամբ

պետական

ստուգումներ:

վերահսկողության

Ստուգումների

նպատակով

արդյունքում

իրականացվել

ուսումնական

են

տեսչական

հաստատություններից

4-ում

հայտնաբերվել են կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների
կատարման

խախտումներ,

որոնց

վերաբերյալ

կազմվել

է

4

ակտ:

Հայտնաբերված

խախտումների հետևանքները վերացնելու նպատակով ՀՀ կրթության գլխավոր պետական
տեսուչի կողմից տրվել են կատարման համար պարտադիր հանձնարարականներ:
Ըստ ստուգաթերթերի ամփոփ տվյալների` ուսումնարանների կրթական գործունեության
ռիսկերն ունեն հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 1).
աղյուսակ 1
հ/հ

Ուսումնարանի կրթական
գործունեության ռիսկն ըստ
ստուգաթերթերի (միավոր)

1.

0

2.

5

3.

13,5

Ուսումնական հաստատության անվանումը
Ամասիայի, Գյումրու հ. 4, Վանաձորի հ. 1, Նաիրիի
արհեստագործական պետական ուսումնարաններ
Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական
պետական ուսումնարան
Բյուրեղավանի արհեստագործական պետական ուսումնարան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի, Գյումրու հ. 4, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի հ. 1
արհեստագործական

պետական

ուսումնարաններում

իրականացված

ստուգումների

արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության պետական տեսչության 2016թ. առաջին
կիսամյակի

գործունեության

Բյուրեղավանի,

Նաիրիի,

վերաբերյալ

Երևանի

հաշվետվությունում:

զարդակիրառական

արվեստի

ՀՀ

Կոտայքի

մարզի

արհեստագործական

պետական ուսումնարաններում իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրվել են
հետևյալ բնույթի խախտումներ (աղյուսակ 2).
աղյուսակ 2
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Խախտման բնույթը

Մանկավարժական աշխատողների ընտրություն և նշանակում:
Արտադրական պրակտիկային հատկացված ժամկետները (շաբաթների թիվը)
գերազանցում են պետական կրթական չափորոշիչներով սահմանված
ժամկետները (շաբաթների թիվը)
Բացակայում են պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը
Բացակայում են մասնագիտությունների ուսումնական պլաններով
նախատեսված առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը
համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութերը
Բացակայում են մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի
պահանջներին համապատասխանող ուսումնական կաբինետները,
լաբորատորիաներն ու արհեստանոցները
Ուսումնարանի տնօրենի հրամանով չի հաստատվել պետական որակավորող
հանձնաժողովի անվանական կազմը
Խախտվել է ուսումնական հաստատության լիցենզիայով սահմանված
ընդունելության տեղերի թիվը
Դիմորդների ընդունելությունը ուսումնարան իրականացվել է սահմանված
կարգի խախտումով
Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո պետական կառավարման
լիազորված մարմին հաշվետվություն չի ներկայացվել ուսանողների
վերականգնման վերաբերյալ (ուսանողական իրավունքի վերականգնման
հիմքը, կրթական ծրագիրը, կիսամյակը, ուսուցման ձևը, մասնագիտությունը)
Ուսումնական տարվա ավարտից հետո պետական կառավարման լիազորված
մարմին հաշվետվության չի ներկայացվել ուսանողների տեղափոխման
վերաբերյալ (տեղափոխման հիմքը, կրթական ծրագիրը, ուսուցման ձևը,
մասնագիտությունը)
Մասնագիտության գծով չեն կնքվել արտադրական պրակտիկայի
անցկացման պայմանագրեր
Դիմորդներից ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվել են ընդունելության
սահմանված ժամկետի խախտումով
Ուսումնարանի 2016թ. սովորողների ընդունելության ընդունող
հանձնաժողովը ստեղծվել է սահմանված ժամկետի խախտումով
Դիմորդն ուսումնարան է ընդունվել առանց ներկայացնելու կրթության
վերաբերյալ փաստաթղթի բնագիրը և (կամ) պատճենը
Տարբեր մասնագիտություններով ուսումնարան են ընդունվել դիմորդներ՝
որպես կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ ներկայացնելով ոչ պետական
նմուշի դիպլոմներ
Ուսումնարանի կառավարման խորհուրդը չունի իր կողմից հաստատված
աշխատակարգ, չի քննարկել և հաստատել ուսումնարանի ռազմավարական
ծրագիրը, ուսումնարանի տնօրենի և մանկավարժների գնահատման
իրականացմանն ուղղված միջոցառումները, ուսումնարանում ուսուցանվող
յուրաքանչյուր մասնագիտության ուսումնական պլանները և առարկայական
ծրագրերի նախագծերը, չի քննարկել և առաջադրել պետական ամփոփիչ
ստուգման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները, չի
հաստատել ուսումնարանի ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, ներքին
կարգապահական կանոնները, չի սահմանել ուսումնարանում գործող
մանկավարժական խորհրդի և ուսումնամեթոդական խորհուրդների կազմը,
իրավասությունը և գործունեության կարգը
Ուսումնարանում չի ձևավորվել ուսանողական խորհուրդ
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Ուսումնական
հաստատության
անվանումը
Բյուրեղավանի ա/ու
Նաիրիի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու

(2),

Բյուրեղավանի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու

Բյուրեղավանի ա/ու

Բյուրեղավանի ա/ու
Երևանի զարդակիրառական
արվեստի ա/ու
Երևանի զարդակիրառական
արվեստի ա/ու
Երևանի զարդակիրառական
արվեստի ա/ու

Երևանի զարդակիրառական
արվեստի ա/ու

Բյուրեղավանի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու
Բյուրեղավանի ա/ու

Բյուրեղավանի ա/ու

Երևանի զարդակիրառական
արվեստի ա/ու

Ստուգումների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին:
Տեսչական ստուգումների վերաբերյալ հաշվետվությունները հրապարակվել են

www.edu.am

կայքում:
Հետադարձ կապ
ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարանից ստացված
կատարողականի համաձայն՝
1.

Ուսումնական

հաստատության

մանկավարժական

կադրերի

և

մասնագիտական

ուսուցման դասախոսների` համապատասխան պաշտոններում նշանակումը իրականացվել է
սահմանված կարգի համաձայն:
2. Ուսումնական հաստատությունում փաստաթղթերի պահպանումը

իրականացվում է

սահմանված կարգով:

3. Ուսումնասիրություններ
N

Հաստատությունը

Ուսումնասիրության առարկան

1.

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 47 և ՀՀ
Սյունիքի մարզի թվով 23
հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններ

2.

ՀՀ երկրորդ և երրորդ աստիճանի
հանրակրթական հիմնական ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական
հաստատություններ

Սովորողների ավարտական, պետական ավարտական
քննությունների կազմակերպման և անցկացման գործընթացի
նկատմամբ վերահսկողություն

3.

ՀՀ թվով 25 նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական) ուսումնական
հաստատություններ

Սովորողների և շրջանավարտների գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների ստուգման, գնահատման,
ամփոփիչ ատեստավորման, քննակարգերի, աշխատակարգերի
պահպանման գործընթացի ուսումնասիրություն

4.

«Երևանի Խ. Դաշտենցի անվան թիվ
114 ավագ դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն

Դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունների
կազմակերպման և անցկացման գործընթացի նկատմամբ
վերահսկողություն

ՀՀ Արարատի, ՀՀ Լոռու և ՀՀ Տավուշի
մարզպետարանների կրթության,
մշակույթի և սպորտի վարչություններ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի,
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի, ՀՀ
Շիրակի մարզի Արթիկի, ՀՀ Լոռու
մարզի Վանաձորի, ՀՀ Սյունիքի
մարզի Կապանի, Մեղրիի, Քաջարանի,
Ագարակի քաղաքապետարանների
աշխատակազմերի կրթության
հարցերով զբաղվող

Կրթության բնագավառի օրենսդրության պահպանման
նկատմամբ պետական վերահսկողություն

5.

6.

Կրթական գործունեության ուսումնասիրություն
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ստորաբաժանումներ

3.1. Հանրակրթություն
1) ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 47 և ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 23 հանրակրթական
ուսումնական

հաստատությունների

կրթական

գործունեության

ուսումնասիրություններ

(2016թ. ապրիլի 6-ից մինչև 30-ը և սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 23-ը)
Ուսումնասիրությունների

ընթացքում

կրթության

բնագավառը

կարգավորող

ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտումներ են հայտնաբերվել թվով 66 դպրոցներում (ՀՀ
Շիրակի մարզում՝ 44, ՀՀ Սյունիքի մարզում՝ 22): Հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ
կազմվել է ընդհանուր թվով 66 արձանագրություն: Հայտնաբերված խախտումները և դրանց
հետևանքները վերացնելու նպատակով ՀՀ կրթության գլխավոր պետական տեսուչի կողմից
դպրոցների

տնօրեններին

և

կառավարման

խորհուրդների

նախագահներին

տրվել

են

կատարման համար պարտադիր հանձնարարականներ:
Ուսումնական

հաստատություններում

իրականացված

ուսումնասիրությունների

արդյունքում պարզվել է.
Տնօրենը

սահմանված

կարգով

չի

իրականացրել

մանկավարժական

կադրերի

ընտրությունը (համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի) դպրոցներից
55-ում` ընդհանուր թվով 179 խախտում (ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 37 դպրոցներում՝ 119, ՀՀ Սյունիքի
մարզի թվով 18 դպրոցներում՝ 60 խախտում):

Խախտվել են ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգի պահանջները 25 դպրոցներում (ՀՀ
Շիրակի մարզի թվով 16, ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 9 դպրոցներ):

Ուսուցիչն ընդունվել է աշխատանքի՝ առանց ուսուցչի թափուր աշխատատեղը համալրելու
համար մրցույթ հայտարարելու 19 դպրոցներում (ՀՀ Շիրակի մարզի 13, ՀՀ Սյունիքի մարզի 6
դպրոցներ):
Կառավարման խորհուրդը`
• հավանություն չի տվել դպրոցի զարգացման ծրագրին (ՀՀ Շիրակի մարզի 3 դպրոցներ),
• վերահսկողություն չի իրականացրել ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի
կատարման նկատմամբ (ՀՀ Շիրակի մարզի 8, ՀՀ Սյունիքի մարզի 3 դպրոցներ),
• չի հաստատել իր աշխատակարգը (ՀՀ Շիրակի մարզի 9, ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 դպրոցներ),
• չի հաստատել իր ժամանակացույցը (ՀՀ Շիրակի մարզի 9, ՀՀ Սյունիքի մարզի 3 դպրոցներ),
• չի քննարկել ուսումնական հաստատության ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը,
հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը, ֆինանսատնտեսական գործունեության
հաշվետվությունը (ՀՀ Շիրակի մարզի 7, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),
• չի քննարկվել ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիոն ցուցակը (ՀՀ Շիրակի մարզի
1, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),

• չի հաստատել դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգը (ՀՀ Շիրակի մարզի
8, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),
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• նիստերը գումարել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ Շիրակի մարզի 6, ՀՀ Սյունիքի
մարզի 1 դպրոցներ),

• խորհրդի անդամի լիազորությունները սահմանված կարգով չեն դադարեցվել (ՀՀ Շիրակի
մարզի 1, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),

• չի քննարկել ուսումնադաստիարակչական գործունեության հաշվետվությունները (ՀՀ
Շիրակի մարզի 3, ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 դպրոցներ),

• խորհրդի կազմում ծնողական խորհրդի կողմից որպես անդամ առաջադրված անձը
նշված դպրոցում ներկայումս սովորող երեխա չունի (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ),
• չի հաստատել ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները (ՀՀ
Շիրակի մարզի 1 դպրոց),

• չի քննարկել ներքին գնահատման արդյունքները (ՀՀ Շիրակի մարզի 3, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1
դպրոցներ),

• սահմանված ժամկետում չի իրականացրել տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթ (ՀՀ
Շիրակի մարզի 1, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),

• տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթ անցկանցնելու մասին որոշումը կայացրել է
սահմանված ժամկետի խախտումով (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 , ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 դպրոցներ),
• նոր անդամների առաջադրումը կատարվել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ
Շիրակի մարզի 1 դպրոց),

• տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթի

հայտարարությունը տրվել է սահմանված

ժամկետի խախտումով (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց),
• տնօրենի

պաշտոնի

թափուր

տեղի

համար

մրցույթ

անցկացնելու

մասին

հայտարարությունը չի հրապարակել զանգվածային լրատվության միջոցներով (ՀՀ Սյունիքի մարզի
1 դպրոց),

• խորհրդի կազմի փոփոխությունը կատարվել է սահմանված ժամկետի խախտումով (ՀՀ
Շիրակի մարզի 1, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ):

Ծնողական խորհրդի անդամը ընդգրկվել է հաստատության ծնողական խորհրդի կազմում
և առաջադրվել որպես կառավարման խորհրդի անդամ (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը չի
համապատասխանում օրենքով սահմանված պահանջին (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ):
Տնօրենի`

ուսումնական

առաջարկություններ

աշխատանքի

գծով

ուսումնադաստիարակչական

տեղակալը
գործընթացի

չի

ներկայացրել

կատարելագործման

բարձրացման ուղղությամբ (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ):
Տնօրենի`

ուսումնական

աշխատանքի

գծով

տեղակալը

վերահսկողություն

չի

իրականացրել դասավանդման որակի նկատմամբ (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Մանկավարժական խորհուրդը`
•

նիստերը չի գումարել սահմանված կարգին համապատասխան (ՀՀ Շիրակի մարզի 1, ՀՀ

Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),

•

մանկավարժական խորհուրդը ձևավորվել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ

Շիրակի մարզի 1, Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),
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•

վերազանցել է իր իրավասությունները (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց),

•

չի քննարկել ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագիրը և չի երաշխավորել

այն խորհրդի հաստատմանը (ՀՀ Շիրակի մարզի 3, ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),
•

որոշում չի ընդունել ուսումնական հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական

բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխման մասին (ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոց),
•
մարզի 3,

•

չի քննարկել կարգապահական տույժի ենթարկված սովորողների հարցը(ՀՀ Շիրակի
ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ),
չի քննարկել սովորողների հետ տարվող արտադասարանական և արտադպրոցական

աշխատանքների կազմակերպման հարցերը (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց),
•

չի քննարկել սովորողի դասընթացը կրկնելու հարցը (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):

Դպրոցի մեթոդական միավորումները՝
• չեն ձևավորվել սահմանված կարգով (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ),
• չեն կատարել ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և
առաջարկություն չեն ներկայացրել դպրոցի տնօրենին (ՀՀ Շիրակի մարզի 3, ՀՀ Սյունիքի մարզի 2
դպրոցներ),

• չեն քննարկել հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան
ուսումնական ծրագրերին, ուսումնական պլանների նախագծերին վերաբերող հարցեր (ՀՀ Շիրակի
մարզի 1 դպրոց),

• չեն ուսումնասիրել, չեն ընդհանրացրել մանկավարժական առաջավոր փորձը և ներդրել
պրակտիկ

աշխատանքում,

չեն

կազմակերպել

մասնագիտական

և

մանկավարժական-

մեթոդական խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ (ՀՀ Շիրակի մարզի 3 դպրոցներ),
• չեն քննարկել ուսումնական պլանի նախագիծը, առաջարկություն չեն ներկայացրել
տնօրենին` ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման մասին, նիստերը
չեն գումարել սահմանված կարգի համաձայն (ՀՀ Շիրակի մարզի 1, ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 դպրոցներ):
Դասղեկների 2015-2016 ուսումնական տարվա հաշվետվություններն առկա չեն (ՀՀ Շիրակի
մարզի 1 դպրոց):

120-ից ավելի ժամ բացակայությոն ունեցող սովորողի փոխադրումը

հաջորդ դասարան

իրականացվել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ Շիրակի մարզի 4 դպրոցներ):
Ուսումնական տարվա կեսին երկարատև բացակայությունների պատճառով սովորողն
ազատվել է ուսումնական հաստատություններից, մինչդեռ փաստացի բացակայությունների թիվը
չի գերազանցում 200 ժամը (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Սովորողի ընդունելությունը դպրոց իրականացվել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ
Շիրակի մարզի 7,

ՀՀ Սյունիքի մարզի 6 դպրոցներ):

Սովորողի ազատումը դպրոցից իրականացվել է սահմանված կարգի խախտումով (ՀՀ
Շիրակի մարզի 1,

ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոցներ):

Ուսումնական տարվա կեսին, 129 ժամ բացակայություն ունենալու պատճառով սովորողն
մնացել է դասընթացը կրկնելու (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
200

ժամից

ավել

բացակայությունների

պատճառով

նույն

դասարանում

մնացած

երկտարեցի սովորողներն ուսումնական տարվա կեսին երկարատև բացակայությունների
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պատճառով ազատվում են դպրոցից, այնուհետև, նույն ուսումնական տարում, վերընդունվում են
դպրոց, սակայն մեկական դասարան բարձր (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Դասամատյանների
բացակայություների

հաճախումների

հաշվառումը

չի

հաշվառման

էջերում

համապատասխանում

դասղեկների

սովորողների

կողմից

փաստացի

բացակայությանը (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ):
Սովորողների մեծ մասի անձնական գործերում առկա չեն սովորողներին դպրոց ընդունելու
կամ դպրոցից ազատելու վերաբերյալ ծնողների դիմումները (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Առկա չեն դպրոցից դպրոց տեղափոխված սովորողների մեծ մասի տեղափոխման
թերթիկները (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Սովորողները

չունեն

ռուսերենով

ուսուցմամբ

դասարաններում

սովորելու

համապատասխան փաստաթղթեր (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Հաստատության
վկայականներում,

հիմնական

քննական

դպրոցի

շրջանավարտների

արձանագրության

մեջ

և

հիմնական

դասամատյանում

կրթության
առկա

են

անհամապատասխանություններ (ՀՀ Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ):
Ուսպլանի խախտումներ (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Խախտվել է դպրոցական բաղադրիչով նախատեսված ժամաքանակը (ՀՀ Շիրակի մարզի 1
դպրոց):

Դասավանդվող առարկայի ծրագիրը սահմանված կարգով հաստատված չէ (ՀՀ Շիրակի
մարզի 1,

ՀՀ Սյունիքի մարզի 3 դպրոցներ):

Խախտվել է ուսումնական պլանով սահմանված սովորողների շաբաթական և (կամ)
տարեկան (կիսամյակային) ծանրաբեռնվածությունը (ՀՀ Շիրակի մարզի 1 դպրոց):
Դասարանում սովորողների թիվը գերազանցել է ուսպլանով

սահմանված թիվը (ՀՀ

Շիրակի մարզի 2 դպրոցներ):

Դպրոցից ազատված աշխատողների անձնական գործերը չեն պահպանվել (ՀՀ Շիրակի
մարզի 1 դպրոց):

Դպրոցի

կանոնադրությունը

չի

համապատասխանում

օրինակելի

կանոնադրության

պահանջներին (ՀՀ Սյունիքի մարզի 3 դպրոցներ):
Ուսումնական պլանով նախատեսված պետական պարտադիր բաղադրիչում կատարվել է
ժամաքանակի փոփոխություն, կազմված ուսումնական պլանը չի համաձայնեցվել ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարության հետ (ՀՀ Սյունիքի մարզի 2 դպրոցներ):
Երրորդ

օտար

լեզվի

դասավանդումն

իրականացվել

է

ուսպլանի

պահանջների

խախտումով (ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոց):
«Ազգային երգ ու պար» առարկայի դասավանդումն իրականացվել է ծրագրի պահանջների
խախտումով (ՀՀ Սյունիքի մարզի 1 դպրոց):
Կրթական գործընթացի ուսումնասիրության ժամանակ VII–XI դասարաններում տրվել են
գրավոր աշխատանքներ «Մաթեմատիկա» և «Հայոց լեզու» առարկաներից: «Մաթեմատիկա»
առարկայից՝ 4-ից 5-ական առաջադրանքներ, «Հայոց լեզու» առարկայից` թելադրություն
(նախորդ դասարանի անցած նյութին համապատասխան):
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ՀՀ Շիրակի մարզում «Հայոց լեզու» առարկայի թելադրությանը մասնակցած 4490
սովորողներից «անբավարար» են գնահատվել 1655 (37%), «բավարար»` 1271 (28%), «լավ»` 1208
(27%), «գերազանց»՝ 356 (8%), «Մաթեմատիկա» առարկայի գրավոր աշխատանքին մասնակցած
4466 սովորողներից «անբավարար» են գնահատվել 1945 (43%), «բավարար»` 1768 (40%), «լավ»`
565

(13%),

«գերազանց»՝

188

(4%):

ՀՀ

Սյունիքի

մարզում

«Հայոց

լեզու»

առարկայի

թելադրությանը մասնակցած 2652 սովորողներից «անբավարար» են գնահատվել 724 (27%),
«բավարար»` 792 (30%), «լավ»` 817 (31%), «գերազանց»՝ 319 (12%), «Մաթեմատիկա» առարկայի
գրավոր աշխատանքին մասնակցած 2655 սովորողներից «անբավարար» են գնահատվել 929
(35%), «բավարար»` 1010 (38%), «լավ»` 476 (18%), «գերազանց»՝ 240 (9%):
Ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանքները և վերլուծությունները
ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ մարզպետներին:
Ուսումնասիրությունների

արդյունքում

հայտնաբերված

խախտումների

վերաբերյալ

տեղեկանքները, վերլուծությունները հրապարակվել են www.kpt.am կայքում:
Հետադարձ կապ
Դպրոցներից ստացվող կատարողականի վերաբերյալ գրությունները ամփոփման փուլում
են:

ՀՀ

Շիրակի

մարզպետից

ստացված

գրության

համաձայն

հանձնարարականները

հիմնականում կատարվել են:
2)

ՀՀ

երկրորդ

իրականացնող

և

երրորդ

ուսումնական

աստիճանի

հանրակրթական

հաստատություններում

հիմնական

սովորողների

ծրագրեր

ավարտական,

պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման գործընթացի
նկատմամբ վերահսկողություն
Սույն թվականի հունիսի 2-ից

22-ը Երևան քաղաքի, ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Լոռու

մարզերի 2-րդ և 3-րդ աստիճանի հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատություններում իրականացվել է 9-րդ և 12-րդ դասարանների սովորողների
ավարտական

և

պետական

ավարտական

քննությունների

անցկացման,

գրավոր

աշխատանքների ստուգման ընթացքի վերահսկողություն: Պետական ավարտական քննական
գործընթացը ուսումնասիրվել է «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», ավարտական քննական
գործընթացը՝ «Բնագիտություն», «Մաթեմատիկա» և «Հայոց պատմություն» առարկաներից:
Ուսումնասիրության

արդյունքում

քննությունների

կազմակերպման

և

անցկացման

սահմանված կարգի խախտումներ չեն արձանագրվել: Ուսումնասիրության արդյունքները
ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին:
3.2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն
Ուսումնասիրություն ՀՀ թվով 25 նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
ուսումնական հաստատություններում
ՀՀ
նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական)
կրթական
ծրագրեր
իրականացնող թվով 25 ուսումնական հաստատություններում 2016 թ-ի հունիսի 20-ից հուլիսի 1-ը
(համաձայն ժամանակացույցի) իրականացվել են ուսումնասիրություններ:
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Սովորողների և

շրջանավարտների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման, գնահատման,
ամփոփիչ ատեստավորման, քննակարգերի, աշխատակարգերի պահպանման գործընթացի
ուսումնասիրության արդյունքում ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման խախտումներ չեն
արձանագրվել: Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարին:
3.3. Դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունների կազմակերպման և
անցկացման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողություն
2016թ.

հոկտեմբերի

17-ից

նոյեմբերի

15-ը

(ըստ

քննությունների

կազմակերպման

ժամանակացույցի) Երևանի Խ. Դաշտենցի անվան թիվ 114 ավագ դպրոցում իրականացվել է
դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման
գործընթացի նկատմամբ վերահսկողություն՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի 14.09.2016թ. «2016 թվականի՝ դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական
քննությունների

կազմակերպման

և

անցկացման

աշխատակրգը

և

ժամանակացույցը

հաստատելու մասին» N 878-Ա/Ք հրամանով հաստատված աշխատակարգը: Քննությունների
կազմակերպման

և

Ուսումնասիրության

անցկացման
արդյունքները՝

ընթացակարգի
առաջարկներով,

խախտումներ
ներկայացվել

չեն
են

ՀՀ

արձանագրվել:
կրթության

և

գիտության նախարարին:
ՀՀ մարզպետարանների և քաղաքապետարանների կրթության հարցերով զբազվող
ստորաբաժանումներ
3.4. Ուսումնասիրություններ ՀՀ Արարատի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարանների
կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություններում (համապատասխանաբար՝ 22.02.2016թ.12.03.2016թ., 28.03.2016 թ.- 15.04.2016թ., 27.06.2016թ.-13.07.2016թ.)
ՀՀ

Արարատի,

Լոռու

մարզպետարանների

կրթության,

մշակույթի

և

սպորտի

վարչություններում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ
կրթության պետական տեսչության 2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ
հաշվետվությունում:
ՀՀ

Տավուշի

մարզպետարանի

կրթության,

մշակույթի

և

սպորտի

վարչությունում

իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել են ՀՀ օրենսդրության
պահանջների կատարման հետևյալ խախտումները`
1. ՀՀ կրթության պետական տեսչության կողմից վարչությունում իրականացված նախորդ
(19.03.2012 թ.- 05.04.2012թ.) ուսումնասիրության արդյունքում վարչության կանոնադրության մեջ
հայտնաբերված թերությունները չեն վերացվել:
2. Մարզպետի հաստատմանը չեն ներկայացվել կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան թվով 2 դպրոցների կանոնադրությունների
փոփոխությունները:
3. Մարզի 46 դպրոց (60%) չունի կրթական գործունեության թույլտվություն՝ լիցենզիա:
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4. Թվով 2 դպրոցներ գերազանցել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
համապատասխան հրամաններով հաստատված՝ սովորողների սահմանային տեղերը:
5. 2015-2016 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի
կատարողականների

(ըստ

ուսումնական

պլանով

սահմանված

դասաժամերի

թվի)

ուսումնասիրությունների արդյունքում խախտումներ են հայտնաբերվել մարզի 77 դպրոցներից
39-ում (50,6%):
6. Մարզի 63 դպրոցներում (82 %) հայտնաբերվել են թվով 174 խախտումներ (ներառված
չեն նույն դպրոցում նմանատիպ խախտումների բազմակի կրկնությունները), որից՝
1) վարչական աշխատողների (տնօրեն, փոխտնօրեն) ուսումնական ծանրաբեռնվածության
գերազանցում՝ 2 դպրոց (3 վարչական աշխատող).
2) ուսուցչի՝ համապատասխան որակավորում կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը
տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա
աշխատանքային

ստաժ

ունենալու

պահանջի

խախտում

(այդ

թվում՝

ժամանակավոր

փոխարինումները)՝ 20 դպրոց (29 ուսուցիչ).
3) մանկավարժական

աշխատողների

պաշտոնների

անվանացանկով

սահմանված

որակավորման պահանջների խախտում՝ 37 դպրոց (49 մանկավարժական աշխատող).
4) ուսուցչի թափուր տեղի համալրում ոչ մրցութային հիմունքներով՝ 14 դպրոց (21 ուսուցիչ).
5) ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգի (հայտարարության ժամկետ, հանձնաժողովի
կազմ) 17 խախտում՝ 13 դպրոցում.
6) մինչև մրցույթի կայանալը համապատասխան մասնագիտական որակավորում չունեցող
անձանց որոշակի ժամկետով աշխատանքի ընդունում՝ 28 դպրոց (60 անձ):
7. «Նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն»
առարկայի ուսուցիչները չունեն սպայական կոչում և (կամ) համապատասխան կրթություն թվով 8
դպրոցներում:
8.

Ուսումնասիրությամբ

ընդգրկված

ժամանակահատվածում

մարզի

6

դպրոցների

տնօրենների թափուր տեղերի մրցույթները սահմանված ժամկետում չեն հայտարարվել:
9. Թվով 3 դպրոցներում տնօրենի թափուր տեղի համար կայացած մրցույթներից հետո,

խորհուրդների կողմից ներկայացված գրությունների հիման վրա, տնօրենի պաշտոնում
նշանակման իրավական ակտերը մարզպետն ընդունել է սահմանված ժամկետի ուշացումով:
10. 1 դպրոցի խորհրդի կազմում մարզպետի կողմից առաջադրված անդամը` դպրոցի
փոխտնօրենն, ունի տվյալ դպրոցի 10-րդ դասարանում սովորող երեխա:
11. Մարզի 77 դպրոցներից 50-ը (65 %-ը) խորհրդի կազմում մանկավարժական և ծնողական
խորհուրդների կողմից առաջադրված թեկնածուների վերաբերյալ գրությունը մարզպետին
ներկայացրել են 1-ից մինչև 142 օր ուշացումով:
12. Մարզի 75 դպրոցների (97 %-ի)

խորհուրդների անվանական կազմերը մարզպետի

կողմից հաստատվել են 2016 թվականի հունիսի 22-ի N 17-Ա կարգադրությամբ` 9-ից մինչև 153
օր ուշացումով (ըստ դպրոցների կողմից ներկայացված գրությունների ժամկետների):
Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարին, ՀՀ մարզպետներին:
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Հետադարձ կապ
ՀՀ Արարատի, Լոռու մարզպետներից ստացված գրություններին անդրադարձել ենք ՀՀ
կրթության պետական տեսչության 2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ
հաշվետվությունում:
ՀՀ Տավուշի մարզպետից ստացված գրության համաձայն մարզի հանրակրթական
ուսումնական

հաստատություններում

իրականացված

ուսումնասիրությունների

արդյունքում

բացահայտված խախտումներն ու թերությունները վերացնելու նպատակով տնօրեններին տրվել էր
հանձնարարական՝ դրանք վերացնելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու
համար:

Արդյունքում,

մի

շարք

դպրոցներ

լիցենզավորման

համար

անհրաժեշտ

փաստաթղթերը ներկայացրել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: 2016-2017
ուսումանական

տարում

դպրոցներում

պահպանվել են

օրինակելի ուսումնական պլանի

պահանջները: Վերահսկողություն է իրականացվում մանկավարժական կադրերի ընտրության
և նշանակման գործընթացի,

դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների թափուր տեղերի

համար հայտարարվող մրցույթների կարգերի պահանջների
Կանոնակարգվել

է

պահպանման

նկատմամբ:

արտերկրի, ՀՀ այլ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ դպրոցներից

Տավուշի մարզի դպրոցներ ընդունված և տեղափոխված սովորողների հաշվառումը: Բացի այդ,
Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության
կանոնադրությունում Տավուշի մարզպետի 17.10.2016թ. թիվ 127-Ա որոշմամբ կատարվել է
համապատասխան փոփոխություն:
3.5. Ուսումնասիրություններ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի, ՀՀ Շիրակի
մարզի Արթիկի, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի, Մեղրիի,
Քաջարանի, Ագարակի, ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարանների
աշխատակազմերի կրթության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումներում (07.03.2016թ.14.05.2016թ., 14.11.2016թ-18.11.2016թ.)
Աշտարակի, Արթիկի, Վանաձորի, Կապանի, Քաջարանի, Ագարակի, Մեղրիի
քաղաքապետարանների
աշխատակազմերի
կրթության
հարցերով
զբաղվող
ստորաբաժանումներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել
են ՀՀ կրթության պետական տեսչության 2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության
վերաբերյալ հաշվետվությունում: ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարանում
իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են ՀՀ օրենսդրության
պահանջների կատարման հետևյալ խախտումները`
1. Աշխատակազմի կանոնադրությունում սահմանված գործառույթները չեն ներառում
«Հանրակրթության մասին» և «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներով
տեղական

ինքնակառավարման

մարմնին

(համայնքի

ղեկավարին)

վերապահված

լիազորությունների ու իրավասությունների մի մասը:
2. Կանոնադրությունում լիարժեք ներառված չեն ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54
նիստի արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություն»

համայնքային

կանոնադրությամբ

տեղական

ոչ

առևտրային

ինքնակառավարման

կազմակերպության
մարմնին

(համայնքի

օրինակելի
ղեկավարին)

վերապահված լիազորություններն ու իրավասությունները:
3. Մանկապարտեզների կանոնադրություններում չի կատարվել ՀՀ կառավարության
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02.02.2012թ.

N

4

հաստատություն»

արձանագրային
համայնքային

որոշմամբ
ոչ

«ՀՀ

առևտրային

նախադպրոցական

ուսումնական

կազմակերպության

օրինակելի

կանոնադրության 3-րդ բաժնի 17-րդ կետի փոփոխությունը:
4. Էջմիածնի քաղաքապետի՝ 12.12.2014թ. թիվ 27 կարգադրությամբ անձը սահմանված
կարգով նշանակվել է Էջմիածնի քաղաքապետարանի թիվ 16 «Ոստան» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի
տնօրեն: Վերջինիս աշխատանքային գրքույկի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ նա նշված
մանկապարտեզում, որպես տնօրենի ժամանակավոր (ժամկետ նշված չէ) պաշտոնակատար,
նշանակված է եղել քաղաքապետի՝ 25.05.2012թ. թիվ 29 կարգադրությամբ:
Քաղաքապետի՝ 12.12.2014թ. թիվ 47 կարգադրությամբ, անձը նշանակվել է Էջմիածնի
քաղաքապետարանի թիվ 5 «Գարուն» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն: Ըստ վերջինիս
աշխատանքային գրքույկի՝ նա վերոնշյալ մանկապարտեզում, որպես տնօրենի ժամանակավոր
(ժամկետ նշված չէ) պաշտոնակատար նշանակված է եղել քաղաքապետի՝ 02.06.2014թ. թիվ 5-Կ
կարգադրությամբ: Վերջինս ունի 2 բարձրագույն կրթություն, սակայն ընդունման պահին չի
ունեցել նախադպրոցական կրթության ոլորտի կամ մանկավարժական, գիտամանկավարժական
աշխատանքի,

կրթության

կառավարման

ոլորտի

առնվազն

հինգ

տարվա

ընդհանուր

աշխատանքային ստաժ վերջին տասը տարվա ընթացքում (ներկայումս ունի 2 տարվա
մանկավարժական գործունեության ստաժ):
5. Մանկապարտեզների տնօրենների անձնական գործերի ուսումնասիրությունից պարզվել
է, որ թվով 6 մանկապարտեզների տնօրենները վերջին 5 տարում կրթության բնագավառի որևէ
վերապատրաստում չեն անցել:
6.

Ըստ

համակարգվել

ներկայացված
և

տեղեկատվության

իրականացվել

ոլորտում

աշխատակազմի
իրականացվող

կողմից

լիարժեք

չի

կրթադաստիարակչական

աշխատանքների նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն:
7. Բոլոր 8 մանկապարտեզներում դաստիարակներին մեկ խմբի հաշվարկով 1,12-ական
հաստիքային միավորների փոխարեն հատկացվել են 1-ական հաստիքային միավորներ (5-օրյա
աշխատանքային շաբաթվա և 8-ժամյա աշխատանքային օրվա դեպքում), ինչպես նաև բոլոր 8
մանկապարտեզներում, սահմանված կարգի խախտումով, չեն հատկացվել ֆիզկուլտուրայի
հրահանգչի և պարուսույցի հաստիքային միավորները (4 տարեկան և ավագ նախադպրոցական
հասակի երեխաների յուրաքանչյուր խմբին՝ 0,25-ական հաստիքային միավոր):
8.

Թվով

միավորները,

7

մանկապարտեզների

բացառությամբ

Էջմիածնի

երաժշտության

դաստիարակների

քաղաքապետարանի

թիվ

15

հաստիքային
«Զվարթնոց»

մանկապարտեզի, հատկացվել են սահմանված նորմատիվից պակաս չափով:
9. Ուսումնասիրությամբ ընդգրկվող ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի կողմից
մանկապարտեզներում փորձարարական և նորարարական գործունեության կազմակերպում չի
իրականացվել:
Իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների
նախարարին, համապատասխան մարզպետներին և քաղաքապետերին: Քաղաքապետերին
ներկայացվել են առաջարկություններ հայտնաբերված խախտումների հետևանքները և
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թերությունները վերացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ:
Հետադարձ կապ
Աշտարակի քաղաքապետից ստացված գրությանը անդրադարձել ենք ՀՀ կրթության
պետական

տեսչության

2016թ.

առաջին

կիսամյակի

գործունեության

վերաբերյալ

հաշվետվությունում: Քաջարանի, Էջմիածնի քաղաքապետարաններից գրություններ չենք
ստացել: Արթիկի,

Ագարակի, Կապանի, Մեղրիի, Վանաձորի քաղաքապետարաններից

ստացվել են պատասխան գրություններ:

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի քաղաքապետարան

Քաղաք
ապետ
արան
1.

Տեսչության կողմից ներկայացված առաջարկներ

Առաջարկվել է ապահովել.
1. բաժնի
կանոնադրությունը`
հիմք
ընդունելով
կրթության
բնագավառը
կարգավորող
ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
տեղական
ինքնակառավարման մարմնի և համայնքի ղեկավարին
վերապահված լիազորությունները,
2. սահմանված կարգով հաստատված տարեկան
աշխատանքային
ծրագրի
առկայությունը,
որում
ներառված կլինեն տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին վերապահված կրթության ոլորտը
կարգավորող հիմնական գործառույթները,
3. համայնքում գործող բոլոր 4 մանկապարտեզների
կանոնադրությունների
համապատասխանեցումը
օրինակելի կանոնադրության պահանջներին,
4. բոլոր 4 մանկապարտեզների հաստիքացուցակների
համապատասխանեցումը ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի`
02.01.2007թ.
«ՀՀ
պետական
և
համայնքային
նախադպրոցական
ուսումնական
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը,
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու
մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 1–ով սահմանված
պահանջներին,
5. կրթադաստիարակչական
աշխատանքների
նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն:
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Պատասխան գրություն
քաղաքապետարանից
1.Աշխատակազմի կանոնադրության մեջ
ներառվել է կրթության բնագավառը
կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված տեղական
ինքնակառավարման մարմնի և համայնքի
ղեկավարին վերապահված
լիազորությունները:
2. Տարեկան աշխատանքային ծրագրի մեջ
ներառվել է տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին վերապահված կրթության
ոլորտը կարգավորող հիմնական
գործառույթները:
3. Համայնքում գործող բոլոր 4
մանկապարտեզների կանոնադրությունները
համապատասխանեցվել են օրինակելի
կանոնադրության պահանջներին:
4. Բոլոր 4 մանկապարտեզների
հաստիքացուցակներ
կհամապատասխանեցվեն համայնքային
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակին, որը կներկայացվի համայնքի
ավագանու հաստատմանը և ուժի մեջ
կմտնի նոր ուսումնական տարվա սկզբից:
5. Խմբերի խտությունը
համապատասխանեցվել է սահմանված
նորմատիվներին:
6. Խմբերը կոմպլեկտավորելիս հաշվի են
առնվել երեխաների տարիքային
առանձնահատկությունները:
7. Բոլոր 4 մանկապարտեզներն իրենց
հաստիքացուցակները համայնքային
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակին համապատասխանեցնելուց հետո
կդիմեն ՀՀ ԿԳՆ՝ կրթական ծրագիր
իրականացնելու լիցենզիա ստանալու
համար:
8.կրթադաստիարակչական
աշխատանքների նկատմամբ
իրականացվում է մշտական

վերահսկողություն:
Առաջարկվել է՝

2.

1.աշխատակազմի կանոնադրության մեջ և (կամ)
կրթության հարցերով զբաղվող մասնագետի պաշտոնի
անձնագրում ներառել ՀՀ օրենքներով տեղական
ինքնակառավարման մարմնին հանրակրթության

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքապետարան

բնագավառում վերապահված լիազորություններն ու
իրավասությունները.
2.համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի
կատարման արդյունավետությունն ապահովելու և
աշխատակազմի կանոնադրության 2-րդ բաժնի 5-րդ
կետի «խ» ենթակետի պահանջը կատարելու
նպատակով ապահովել աշխատակազմի տարեկան
աշխատանքային ծրագրերի առկայությունը և դրանց
կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.
3.ապահովել մանկապարտեզի տեսակի,
կանոնադրության, հաստիքացուցակի՝ ՀՀ
օրենսդրության պահանջներին
համապատասխանությունը.
4.միջոցներ ձեռնարկել մանկապարտեզի կրթական
գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն
(լիցենզիա) ձեռք բերելու ուղղությամբ.
5.ապահովել մանկապարտեզի տնօրենին ներկայացվող
որակավորման պահանջների կատարումը:
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Ագարակի քաղաքապետից ստացված
գրության համաձայն բոլոր առաջարկների
ապահովմանը անդրադարձ կկատարվի
Մեղրու տարածաշրջանի բոլոր
բնակավայրերի մեկ՝ Մեղրու համայնքում
միավորվելուց հետո:

Առաջարկվել է ապահովել.
1. քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության
հարցերով զբաղվող ստորաբաժանման
կանոնադրությունը` հիմք ընդունելով կրթության
բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված տեղական ինքնակառավարման մարմնին
և համայնքի ղեկավարին վերապահված
լիազորությունները,
2. բոլոր 12 մանկապարտեզների հաստիքացուցակների

3.

համապատասխանեցումը ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի` 02.01.2007թ. «ՀՀ պետական և
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը,
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու
մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 1–ով սահմանված

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքապետարան

պահանջներին:
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Կապանի համայնքապետարանի կրթության,
մշակույթի և սպորտի բաժինը
իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ
կրթության, մշակույթի և սպորտի
բնագավառում տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին
վերապահված լիազորությունների
իրականացմանն ուղղված և բաժնի
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
գործառույթները, այդ թվում երեխաների
հաշվառման վարումը: Բաժնի
կանոնադրության մեջ փոփոխություններ
կատարելու դեպքում նշված գործառույթները
ևս կներառվեն նրանում:
Համայնքային ենթակայության թվով 12
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում հայտնաբերված
խախտումները վերացնելու ուղղությամբ
իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.
1. Բոլոր 12 մանկապարտեզները ստացել
են նախադպրոցական կրթական ծրագիր
իրականացնելու լինցեզիա:
2. Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մանկավարժական
կադրերի նշանակումն իրականացվում է
Հայաստանի Հանրապետության կրթության
և գիտության նախարարի 2015թ.
փետրվարի 2-ի N 56-Ն հրամանի
պահանջներին համապատասխան:
Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում մասնագիտական
կրթութուն չունեցող դաստիարակները
համապատասխան որակավորում ստանալու
համար սովորում են «Սյունիքի
տարածաշրջանային պետական քոլեջ»
ՊՈԱԿ-ի «Նախադպրոցական կրթություն»
մասնագիտությամբ, սեպտեմբերին
հիմնականում կլրանա համապատասխան
աշխատանքային ստաժը:
3. Հանձնարարվել է թիվ 7 և թիվ 8
նախադպրոցական ուսումնական
հաստատությունների տնօրեններին
սեպտեմբերի 1-ից խմբերում խտությունը
համապատասխանեցնել սահմանված
նորմատիվներին:
4. Կապանի թվով 12 նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններում
մանկավարժական աշխատողներին
հատկացվել է ՀՀ Կրթության և գիտության
նախարարի 02.01.2007թ. «ՀՀ պետական և
համայնքային նախադպրոցական
ուսումնական հաստատությունների
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի
խտությունը, նորմատիվները հաստատելու
մասին» N 29 հրամանի հավելված 1-ով
սահմանված համապատասխան
դրույքաչափ:

5.

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքապետարան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքապետարան

4.

Առաջարկվել է.
1.աշխատակազմի կանոնադրության մեջ և (կամ)
կրթության հարցերով զբաղվող մասնագետի պաշտոնի
անձնագրում ներառել ՀՀ օրենքներով տեղական
ինքնակառավարման մարմնին հանրակրթության
բնագավառում վերապահված լիազորություններն ու
իրավասությունները.
2.համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի
կատարման արդյունավետությունն ապահովելու և
աշխատակազմի կանոնադրության 31-րդ կետի 4-րդ
ենթակետի պահանջը կատարելու նպատակով՝
ապահովել աշխատակազմի տարեկան
աշխատանքային ծրագրերի առկայությունը և դրանց
կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.
3. ապահովել մանկապարտեզի տեսակի,
կանոնադրության, հաստիքացուցակի՝ ՀՀ
օրենսդրության պահանջներին
համապատասխանությունը.
4.միջոցներ ձեռնարկել մանկապարտեզի կրթական
գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն
(լիցենզիա) ձեռք բերելու ուղղությամբ:
Առաջարկում եմ ապահովել`
1.բաժնի
կանոնադրությունը`
հիմք
ընդունելով
կրթության
բնագավառը
կարգավորող
ՀՀ
օրենսդրությամբ
սահմանված
տեղական
ինքնակառավարման
մարմնին
և
համայնքի
ղեկավարին վերապահված լիազորությունները,
2.համայնքում գործող բոլոր 20 մանկապարտեզների
կանոնադրությունների

համապատասխանեցումը

օրինակելի կանոնադրության պահանջներին,
3.բոլոր 20 մանկապարտեզների հաստիքացուցակների
համապատասխանեցումը ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարի`
համայնքային

02.01.2007թ.

պետական

նախադպրոցական

հաստատությունների
խմբերի

«ՀՀ

խտությունը,

օրինակելի

և

ուսումնական

հաստիքացուցակը,

նորմատիվները

հաստատելու

մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 1–ով սահմանված

Մեղրիի քաղաքապետից ստացված
գրության համաձայն բոլոր առաջարկների
ապահովումն ընթացքի մեջ է:

Վանաձորի քաղաքապետից ստացված
գրության համաձայն.
1. Հաստատությունների
կանոնադրությունները
կհամապատասխանեցվեն օրինակելի
կանոնադրության պահանջներին:
2. Կրթական ծրագրերի իրականացման
համար նախատեսված լիցենզիան ընթացքի
մեջ է, կիրականացվի աստիճանաբար:
3. Մանկապարտեզների
հաստիքացուցակները
կհամապատասխանեցվեն օրինակելի ձևին:
4. Խմբերի խտությունը
կհամապատասխանեցվի սահմանված
նորմատիվներին:

պահանջներին:

4. Դիտարկումներ
Հաստատությունը

Ուսումնասիրության առարկան

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 4, Տավուշի մարզի թվով 2,

2015

Վայոց ձորի մարզի թվով 2

ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտված

աստիճանի

հանրակրթական

ՀՀ կրթական երրորդ
հիմնական

ծրագրեր

իրականացնող ուսումնական հաստատություններ

թվականներին

իրականացված

խախտումների հետևանքների վերացման նպատակով
ներկայացված

առաջարկությունների

նկատմամբ

վերահսկողություն
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կատարման
(դիտարկում),

կրթական

ծառայությունների

գնահատում

և

բացահայտված
վերացման

արդյունավետության

հետադարձ

կապի

խախտումների,

ուղղությամբ

ապահովում,

թերությունների

մեթոդական

օգնության

կազմակերպում

2016 թվականի մարտի 2-ից 12-ը: ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 4, Տավուշի մարզի թվով 2,
Վայոց ձորի մարզի թվով 2

ՀՀ կրթական երրորդ աստիճանի հանրակրթական հիմնական

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում իրականացվել են դիտարկումներ՝
տեսչության կողմից
բացահայտված

2015 թվականին իրականացված

խախտումների

առաջարկությունների,

հետևանքների

տրված

իրականացնելու,

գնահատման

հետադարձ

թերությունների

վերացման

վերացման

հանձնարարականների

վերահսկողություն
ու

ուսումնասիրությունների արդյունքում

կրթական

կապի

նկատմամբ

արդյունավետության

բացահայտված

մեթոդական

ներկայացված

կատարման

ծառայությունների

ապահովման,

աշխատանքներում

նպատակով

օգնության

խախտումների,
կազմակերպման

նպատակով: Դիտարկման արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության պետական տեսչության
2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունում:

5. Մշտադիտարկում
N
1.
2.

Ուսումնական հաստատությունը

Ուսումնասիրության առարկան

ՀՀ ավագ դպրոցներ
Սովորողների հաճախումների նկատմամբ վերահսկողություն

ՀՀ նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական)
և
միջին
մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող
ուսումնական
հաստատություններ

2016թ.

առաջին

կիսամյակում

(մշտադիտարկում) է իրականացվել
մասնագիտական

Տեսչության

կողմից

մշտական

վերահսկողություն

ՀՀ առանձին գործող ավագ դպրոցների, նախնական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողների հաճախումների նկատմամբ:
Մշտադիտարկումների արդյունքները 15-օրյա պարբերականությամբ ներկայացվել են ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարին:

6. Դիմումներում, ահազանգերում բարձրացված խնդիրների ստուգում կամ
ուսումնասիրություն
2016թ. ՀՀ կրթության պետական տեսչությունում ստացվել է 39 դիմում (ներառյալ
«Թեժ գիծը») (2015թ.՝19, 2014թ.՝ 26, 2013թ.՝ 44, 2012թ.` 115):
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ՀՀ մարզեր,
Երևան քաղաք

Դիմումների ընդհանուր
թիվը
(ներառյալ «Թեժ գիծը»)

Դիմումների թիվն ըստ
ուսումնական հաստատությունների

16

«Արեգնազան» կրթահամալիր, Երևանի «Օհանյան»
կրթահամալիր», «Օլիմպոս» կրթահամալիր-ավագ դպրոց,
ԵՊԲՀ «Հերացի» ա/դ, Երևանի հ. 103 ա/դ, Երևանի հ.
105 ա/դ, Երևանի հ.139 ա/դ, Երևանի հ. 55 հ/դ, Երևանի
հ. 67 հ/դ, Երևանի հ. 124 հ/դ, Երևանի հ. 144 հ/դ,
Երևանի հ. 197 հ/դ (2), Երևանի հ. 108 մ/դ, Երևանի հ. 122
հ/դ, Երևանի հ. 150 հ/դ

Արարատ

1

Ջրաշենի մ/դ

Արագածոտն

3

Արագածավանի հ. 2 մ/դ, Բյուրականի մ/դ, Կարբիի մ/դ

Արմավիր

2

Մրգաշատի հ. 1 մ/դ, Մեծամորի հ. 1 հ/դ

Գեղարքունիք

4

Գավառի հ. 1 հատուկ դպրոց, Ծովագյուղի մ/դ (2),
Վաղաշենի մ/դ

Լոռի

4

Ախթալայի մանկապարտեզ, Լեջանի մ/դ, Կաթաղբյուրի
մ/դ, ՀՀ Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական
գնահատման կենտրոնի Ստեփանավանի մասնաճյուղ

Կոտայք

5

Բյուրեղավանի ա/դ, Աբովյանի հ. 8 հ/դ, Հրազդանի հ. 12
հ/դ, Ջրառատի մ/դ, Արտավազ համայնքում գործող
«Հասմիկ» ճամբար

Շիրակ

1

Արթիկի հ.2 մանակապարտեզ

Սյունիք

1

Գորիսի հ. 2 հ/դ

Վայոց ձոր

1

Վայքի հ/դ

Երևան
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Տավուշ

1

3

1

Ընդամենը

1

ՏԱՎՈՒՇ

2

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

1

ՍՅՈՒՆԻՔ

Աշխատանքի վերականգնեվելու մասին

ՇԻՐԱԿ

1

1

ԿՈՏԱՅՔ

7

ԼՈՌԻ

անօրինականություններ

Գործատու–աշխատող հարաբերություններ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

1

բարձրացված
(նշված) հարցերը

ԱՐՄԱՎԻՐ

5

Դիմումներում

ԱՐԱՐԱՏ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

39

ԵՐԵՎԱՆ

Ընդամենը

Ոսկեպարի մ/դ

1

11

1

21

Տնօրենի կողմից թույլ տրված
2

1

2

2

1

Բողոք դպրոցի ուսուցչի դեմ

1

1
1

3

1

Վարչական աշխատանք ստանաու մասին

2

1

1

Աշխատանքից ազատելու մասին

1

1

Երեխայի տնային ուսուցման կազմակերպան
մասին

1

Դրամահավաքություն

/դպրոցում/

5

1

1

Դպրոցում իրականացված վճարովի

6

1

1

արտաժամյա պարապմունքի մասին
Տնօրենի` նույն դպրոցում աշխատող
հարազատների վերաբերյալ

1

Տնօրենի վատ, անարդյունավետ աշխատանք

1

Տնօրենի կողմից կադրերի ոչ ճիշտ
ընտրություն

6

1

1

8
1

1

Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների
և գործունեության խնդիր

1

2

1

1

1

1

Դպրոցում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ
Կարճված դիմում

1

1

Տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթի
անցկացման կարգի խախտում

3
2

1

Տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթի
հայտարարման հարց

Դպրոցի ծնողական խորհրդի անդամների և
գործունեության վերաբերյալ

1

1
3

1

1

2

1

9

Այլ տվյալներ`
Դիմողը չի հայտնաբերվել

6

Դիմողը բավարարվել է դիմումի նախնական վարույթից, և դիմումին ընթացք չի տրվել

4

Դիմողին ուղարկվել է պատասխան գրություն

18
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1

Դիմումում նշված փաստարկները մասամբ են համապատասխանում իրականությանը

2

Դիմումում նշված փաստարկները չեն համապատասխանում իրականությանը

15

Դիմումում բարձրացված հարցերը դուրս են ՀՀ ԿՊՏ լիազորությունների

3

շրջանակներից
Դիմումի վերահասցեագրում

2

Վերլուծության և գնահատման բաժին
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