
լրիվ անվանումը 
կազմակեր-
պաիրավա-
կան ձևը

տեսակը

քա
նա

կը

սկիզբը 
(օրը, 
ամիսը, 

տարեթիվը)

ավարտը 
(օրը,ամիսը, 
 տարեթիվը)

1

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կրթության 
հարցերով զբաղվող 
ստորաբաժանում

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 07.03.2016թ. 11.03.2016թ

.

2
ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի թիվ 3 <<Հովիկ>> 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 22.02.2016թ. 11.03.2016թ
.

3
ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի թիվ 2 <<Արևիկ>> 
մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 22.02.2016թ. 11.03.2016թ
.

4
ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի թիվ 4 
<<Հասմիկ>> մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 22.02.2016թ. 11.03.2016թ
.

5
ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի <<Արաքս 
Մուրադյան>> մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 22.02.2016թ. 11.03.2016թ
.

6
ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Աշտարակի թիվ 1 
<<Մանուշակ>> մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 22.02.2016թ. 11.03.2016թ
.

 ՀՀ կրթության պետական տեսչության 2016 թվականին իրականացրած ստուգումների
Ստուգման, վերստուգման կամ ուսումնասիրության
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7

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 4, 
Տավուշի մարզի թվով 2, 
Վայոց ձորի մարզի թվով 2 
ՀՀ կրթական երրորդ 
աստիճանի հանրակրթական 
հիմնական ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական 
հաստատություններ

ՊՈԱԿ

Ուսումնա-
սիրություն
(դիտար-
կումներ)

1 26.01.2015թ. 12.02.2015թ
.

8
Երևանի թիվ 24 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

9
Երևանի թիվ 22 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

10
Երևանի թիվ 23 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

11
Երևանի թիվ 33 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

12
Երևանի թիվ 26 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

13
Երևանի թիվ 25 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

14
Երևանի թիվ 27 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.03.2016թ. 18.03.2016թ

.

15
Երևանի թիվ 28 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.

16
Երևանի թիվ 31 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.

17
Երևանի թիվ 29 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.



18
Երևանի թիվ 30 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.

19
Երևանի թիվ 34 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.

20
Երևանի թիվ 32 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 21.03.2016թ. 25.03.2016թ

.

21

ՀՀ Արարատի 
մարզպետարանի կրթության, 
մշակույթի և սպորտի 
վարչություն

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 28.03.2016թ. 15.04.2016թ

.

22
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի վարչություն

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 28.03.2016թ. 15.04.2016թ

.

23

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կրթության 
հարցերով զբաղվող 
ստորաբաժանում

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 25.04.2016թ. 27.04.2016թ

.



24
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 11.04.2016թ. 13.04.2016թ

.

25
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 13.04.2016թ. 15.04.2016թ

.

26
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 18.04.2016թ. 20.04.2016թ

.

27
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 20.04.2016թ. 22.04.2016թ

.

28
ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի 
արհեստագործական պետական 
ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 11.04.2016թ. 22.04.2016թ
.

29

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
Կ.Ղարաքեշիշյանի անվան 
արհեստագործական պետական 
ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 11.04.2016թ. 22.04.2016թ
.



30
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 4 արհեստագործական 
պետական ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 19.04.2016թ. 03.05.2016թ
.

31
Երևանի թիվ 71 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 29.04.2016թ

.

32
Երևանի թիվ 69 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.

33
Երևանի թիվ 72 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

34
Երևանի թիվ 63 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.

35
Երևանի թիվ 66 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

36
Երևանի թիվ 68 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 16.05.2016թ. 20.05.2016թ

.

37
Երևանի թիվ 70 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 29.04.2016թ

.

38
Երևանի թիվ 67 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.

39
Երևանի թիվ 73 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

40
Երևանի թիվ 75 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.



41
Երևանի թիվ 74 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

42
Երևանի թիվ 64 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

43

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կրթության 
հարցերով զբաղվող 
ստորաբաժանում

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 09.05.2016թ. 13.05.2016թ

.

44
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
Ֆ. Նանսենի անվան թիվ 2 
մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ
.

45
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

46
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
Մ. Մատինյանի անվան թիվ 
19 մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ
.

47
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 35 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

48
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.



49
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

50
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 15 Սուրբ Մարիամ 
Աստվածածին մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ
.

51
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 34 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

52
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 10 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 29.04.2016թ

.

53
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 28 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 29.04.2016թ

.



54
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.

55
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 33 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 02.05.2016թ. 06.05.2016թ

.

56
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 24 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

57
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 31 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

58
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 40 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

59
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.



60
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 30 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

61
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 41 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

62
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 32 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

63
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի 
թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 06.05.2016թ

.

64

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի, 
Մեղրիի, Քաջարանի և 
Ագարակի 
քաղաքապետարանների 
կրթության հարցերով զբաղվող 
ստորաբաժանումներում 

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

65
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Քաջարանի թիվ 1 
մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ
.

66

ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատի թիվ 1 մսուր-
մանկապարտեզ

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ
.

67
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի 
մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.



68
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի 
մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

69
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

70
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

71
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 6 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

72
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 13 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

73
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

74
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 12 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

75
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

76
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 10 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 11.05.2016թ

.

77
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.



78
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 9 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

79
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

80
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 25.04.2016թ. 14.05.2016թ

.

81

ՀՀ երկրորդ և երրորդ 
աստիճանի հանրակրթական 
հիմնական ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական 
հաստատություններում 
սովորողների ավարտական, 
պետական ավարտական 
քննությունների 
կազմակերպման և 
անցկացման գործընթացի 
նկատմամբ վերահսկողություն

ՊՈԱԿ Մշտա-
դիտարկում 2 03.06.2016թ. 22.06.2016թ

.

82
ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի վարչություն

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 27.06.2016թ. 13.07.2016թ

.

83
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 25 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

84
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 7 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.



85
ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատանի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

86
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի 
թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

87
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 21 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

88
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 11 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

89
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի 
թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

90
ՀՀ Շիրակի մարզի Պեմզաշենի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

91
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

92
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 23 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

93
ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

94
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.



95
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

96
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 19 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

97
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի 
թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

98
ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

99
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 15 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

100
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 18 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.



101
ՀՀ Շիրակի մարզի Ոսկեհասկի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

102
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

103
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 27 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

104
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 31 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

105
ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

106
ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ 
Մանթաշի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

107
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 8 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

108
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի 
թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

109
ՀՀ Շիրակի մարզի Ձորակապի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

110
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Սառնաղբյուրի միջնակարգ 
դպրոց

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ

.



111
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 9 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

112
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 38 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

113
ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

114
ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.



115
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

116
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 41 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

117
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

118
ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր 
Մանթաշի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ
.

119
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 29 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.



120
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 32 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

121
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

122
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Սպանդարյանի միջնակարգ 
դպրոց

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ

.

123
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 20 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

124
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 28 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

125
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

126
ՀՀ Շիրակի մարզի 
Անուշավանի միջնակարգ 
դպրոց 

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ

.

127
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 40 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 03.10.2016թ. 07.10.2016թ
.

128
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու 
թիվ 24 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ
.

129
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի 
թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ
.

130
Երևանի թիվ 148 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ

.

131
Երևանի թիվ 149 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ

.



132
Երևանի թիվ 150 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ

.

133
Երևանի թիվ 151 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ

.

134
Երևանի թիվ 152 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ

.

135
Երևանի թիվ 153 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 10.10.2016թ. 14.10.2016թ

.

136
Երևանի թիվ 154 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ

.

137
Երևանի թիվ 155 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 17.10.2016թ. 21.10.2016թ

.

138
Երևանի թիվ 157 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ

.

139
Երևանի թիվ 158 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 24.10.2016թ. 28.10.2016թ

.

140
Երևանի թիվ 159 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 04.11.2016թ

.

141
Երևանի թիվ 160 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 04.11.2016թ

.

142
Երևանի թիվ 161 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 04.11.2016թ

.



143
Երևանի թիվ 162 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 04.11.2016թ

.

144
Երևանի թիվ 156 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 04.11.2016թ

.

145
Երևանի զարդակիրառական 
արվեստի արհեստագործական 
պետական ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 11.11.2016թ
.

146
ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրիի 
արհեստագործական պետական 
ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 11.11.2016թ
.

147

ՀՀ Կոտայքի մարզի 
Բյուրեղավանի 
արհեստագործական պետական 
ուսումնարան

ՊՈԱԿ Ստուգում 1 31.10.2016թ. 11.11.2016թ
.

148
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 3 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

149
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

150
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի 
թիվ 1 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.



151
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի 
թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

152
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 21.11.2016թ. 25.11.2016թ
.

153
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի 
թիվ 3 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

154
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշենի 
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

155
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 21.11.2016թ. 25.11.2016թ
.

156
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի 
թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

157
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի 
թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

158
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի 
թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 21.11.2016թ. 25.11.2016թ
.

159
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Անգեղակոթի միջնակարգ 
դպրոց

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ

.



160
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի 
թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

161
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 13 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

162
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 10 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

163
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

164
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի 
թիվ 6 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

165
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի 
թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

166
ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի 
թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

167
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 21.11.2016թ. 25.11.2016թ
.



168
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Քաջարանի թիվ 1 միջնակարգ 
դպրոց

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ

.

169
ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ 
դպրոց

ՊՈԱԿ Ուսումնա-
սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ

.

170
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի 
թիվ 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ Ուսումնա-

սիրություն 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

171
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 5 «Գարուն» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

172
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 11 «Հասմիկ» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

173
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 13 
«Ծիծեռնակ» մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.



174
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 14 «Ձնծաղիկ» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

175
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 6 «Արևիկ» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.

176
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 10 «Շուշան» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

177
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 15 
«Զվարթնոց» մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 07.11.2016թ. 11.11.2016թ
.



178
ՀՀ Արմավիրի մարզի 
էջմիածնի թիվ 16 «Ոստան» 
մանկապարտեզ 

ՀՈԱԿ Ստուգում 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ
.

179

ՀՀ Արմավիրի մարզի 
Էջմիածնի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կրթության և 
մշակույթի ստորաբաժանում

Աշխատա-
կազմի 

ստորաբա-
ժանում 

Ուսումնա-
սիրություն 1 14.11.2016թ. 18.11.2016թ

.



անցկացման 
հիմքը

08.02.2016թ.   
հ.04-Ա 

կարգադրություն

08.02.2016թ.   
հ.01-Ա 

հանձնարարագիր

08.02.2016թ.   
հ.01-Ա 

հանձնարարագիր

08.02.2016թ.   
հ.01-Ա 

հանձնարարագիր

08.02.2016թ.   
հ.01-Ա 

հանձնարարագիր

08.02.2016թ.   
հ.01-Ա 

հանձնարարագիր

ստուգումների և ուսումնասիրությունների
ուսումնասիրության



01.03.2016թ. 
հ.11-Ա 

կարգադրություն

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր



09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

09.03.2016թ.   
հ.02-Ա 

հանձնարարագիր

05.02.2016թ.   
հ.03-Ա 

կարգադրություն

14.03.2016թ. 
հ.14-Ա 

կարգադրություն

01.04.2016թ. 
հ.16-Ա 

կարգադրություն



01.04.2016թ.   
հ.03-Ա 

հանձնարարագիր

01.04.2016թ.   
հ.03-Ա 

հանձնարարագիր

01.04.2016թ.   
հ.03-Ա 

հանձնարարագիր

01.04.2016թ.   
հ.03-Ա 

հանձնարարագիր

01.04.2016թ.   
հ.04-Ա 

հանձնարարագիր

01.04.2016թ.   
հ.05-Ա 

հանձնարարագիր



14.04.2016թ.   
հ.07-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.08-Ա 

հանձնարարագիր

20.04.2016թ.   
հ.22-Ա 

կարգադրություն

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.09-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ. 
հ.21-Ա 

կարգադրություն

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր



19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

19.04.2016թ.   
հ.10-Ա 

հանձնարարագիր

01.06.2016թ.   
հ.29-Ա 

08.06.2016թ.   
հ.33-Ա 

կարգադրություննե
ր

06.06.2016թ.   
հ.31-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն



22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

22.09.2016թ.   
հ.47-Ա 

կարգադրություն

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր



29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր



29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

29.09.2016թ.   
հ.12-Ա 

հանձնարարագիր

26.10.2016թ.   
հ.13-Ա 

հանձնարարագիր

26.10.2016թ.   
հ.14-Ա 

հանձնարարագիր

26.10.2016թ.   
հ.15-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն



01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն



01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն



01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.59-Ա 

կարգադրություն

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր



01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր



01.11.2016թ.   
հ.16-Ա 

հանձնարարագիր

01.11.2016թ.   
հ.60-Ա 

կարգադրություն



Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարին, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետին և Աշտարակի քաղաքապետին: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, 19-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվներ»-ի Հավելված N 
1-ի պահանջներ, Հավելված N 2-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրեր»-ի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, V գլխի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ, VII գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, VII գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, VIII գլխի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, 19-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվներ»-ի Հավելված N 
1-ի պահանջներ, Հավելված N 2-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրեր»-ի V գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, VII գլխի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ, VIII գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, 19-րդ կետ, 37-րդ կետի «զ» ենթակետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվներ»-ի Հավելված N 1-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրեր»-ի II գլխի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ, V գլխի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ, VI գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, IV, VII, VIII գլուխների 1-ին կետեր:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, 19-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվներ»-ի Հավելված N 
1-ի պահանջներ, Հավելված N 2-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրեր»-ի VI գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, VIII գլխի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, 19-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվներ»-ի Հավելված N 
1-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրեր»-ի VIII գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

ուսումնասիրությունների (մշտադիտարկումների) մասին հաշվետվություն

Իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել



Դիտարկման արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ ԿՊՏ պետին:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26 ապրիլի 2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի VII 
գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ 
պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի 
հաստիքային միավորների 5-րդ կետ, խմբերի խտությանը ներկայացվող պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված՝ նախադպրոցական կրթության պետական կրթական 
չափորոշիչների VIII գլխի 19-րդ կետի 8-րդ և 10-րդ ենթակետեր, IX գլխի 20-րդ կետի 13-րդ ենթակետ, IX գլխի 
20-րդ կետի 18 և 19-րդ 40-րդ, 43-րդ ,44-րդ ,45-րդ, 48-րդ , 49-րդ ,61-րդ, 62-րդ և 63-րդ ենթակետեր: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի, խմբերի խտության, 
նորմատիվների» հավելված 1-ի 4-րդ, 5-րդ կետեր, հավելված 2-ի 1-ին կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական 
չափորոշիչների» V բաժնի 6-րդ կետ, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
բ), գ) կետեր: 

ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. հունվարի 26-ի N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները 
հաստատելու մասին» հավելված 2-ի պահանջ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի VIII գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների խմբերի խտությունը և նորմատիվները,օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-
րդ և 6-րդ կետեր: 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 21.01.2009 թվականի թիվ 43 Ա/Ք հրամանով <<Երևանի հ. 26 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ին 
տրված թիվ 1005 լիցենզիայով սահմանված նախադպրոցական կրթական ծրագիր իրականացնելու պայման, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
(լրամշակված 02.02.2015թ. N 56-Ն հրամանով) հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 7-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1-ի և հավելված 2-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 7-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 21.01.2009թ. թիվ 1013 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի 
հավելվածով սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 8-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի, խմբերի խտության, 
նորմատիվների» հավելված 1, հավելված 2-ի 1-ին կետ: 

Խախտումներ չեն արձանագրվել

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների խմբերի խտությունը և նորմատիվները, օրինակելի 
հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ կետ:



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1-ի պահանջ, «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքի 21-րդ հոդվածի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 03.03.2011թ. N257-Ն հրամանով հաստատված 
«Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչի» 8-րդ գլխի, 20-րդ կետի 21-րդ և 47-րդ ենթակետեր:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 21.01.2009թ. թիվ 1009 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի 
հավելվածով սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 2:
Վարչության կանոնադրության մեջ ներառված չէ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-
րդ կետով մարզպետին ներկայացվող պահանջը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 4-ի N 
369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական տարվա օրինակելի 
ուսումնական պլանների» ընդհանրական պարզաբանումների պահանջներ,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
հրամաններով հաստատված առարկայական ծրագրեր, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ 
մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 9.1-րդ հոդված, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 2013թ. ապրիլի 15-ի հ. 396-Ն հրամանով հաստատված (2013 թվականի 
հուլիսի 30-ի հ. 1001 հր. լրաց.) «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար 
մրցույթի օրինակելի կարգ»,4-րդ, 5-րդ, 9-րդ կետի 1-ին ենթակետ (8-րդ կետի 1-ին ենթակետ), 21-րդ կետեր, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի հ. 1262-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ» 21-րդ և 
22-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի հ. 1391-Ն որոշմամբ հաստատված` «ՀՀ 
ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 
պաշտոնների անվանացանկի և նկարագրեր»4-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 3-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 6-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 
9-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 10-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 11-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ,12-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 
13-րդ բաժնի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2013 թվականի ապրիլի 15-ի հ. 396-Ն 
հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 4-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի հ. 1391-Ն որոշմամբ 
հաստատված` ՀՀ ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկի և նկարագրերի՝ զինղեկին ներկայացվող պահանջ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 2010 թ. հոկտեմբերի 14-ի N 1507-Ն հրամանով հաստատված «Դրսեկության ձևով (էքստեռն) 
փոխադրական և ավարտական քննություններ կազմակերպելու կարգ»-ի պահանջներ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 4-ի N 369-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների» 
պահանջներ, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, 26-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 2010 թ. հոկտեմբերի 14-ի հ. 1391-Ն որոշմամբ հաստատված` «ՀՀ 
ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 
պաշտոնների անվանացանկի և նկարագրեր»-ի 4-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 6-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 8-րդ բաժնի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ, 10-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 11-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 12-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2013թ. ապրիլի 15-ի հ. 396-Ն հրամանով հաստատված (2013թ. հուլիսի 
30-ի հ. 1001 հր. լրաց.) «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի հ. 1391-Ն 
որոշմամբ հաստատված` ՀՀ ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկի և նկարագրերի՝ զինղեկին ներկայացվող պահանջ, ՀՀ 
կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի» 31-րդ կետ:

Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարին, ՀՀ Շիրակի մարզպետին և Արթիկի քաղաքապետին: 



ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, 39-րդ կետ «բ» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության 
արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին 
մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ 
բաժնի 6-րդ մասի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 28.07.2011թ. N 870-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատության երեխաների շարժի մատյանի գործածության և վարման կարգի» 7-րդ և 10-րդ կետեր:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, 39-րդ կետ «բ» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության 
արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին 
մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> 
ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի <<գ>> ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 
257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ 
գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 28.07.2011թ. N 870-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների շարժի մատյանի գործածության և 
վարման կարգի» 7-րդ և 10-րդ կետեր:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի <<գ>> ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով 
հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն,«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի <<գ>> ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով 
հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթության պետական կրթական չափորոշիչի պահանջ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի 
հունվարի 16-ի №16-Ն հրամանով հաստատված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2304 
«Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» մասնագիտության «Վարսահարդար» որակավորման 
պետական կրթական չափորոշիչի 14-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 
9-ի №351-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի 
ցանկի 10-րդ գլխի 401-րդ կետ: 

Խախտումներ չեն արձանագրվել:



Խախտումներ չեն արձանագրվել:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 14.03.2007թ. № 155–Ա/Ք հրամանով տրված նախադպրոցական կրթական 
գործունեության № 637 լիցենզիայով ամրագրված սահմանային թվերը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ 
պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի, խմբերի 
խտության, նորմատիվների» հավելված 1-ի (հաստիքային միավորների թիվը 1 խմբի հաշվարկով) 5-րդ, 6-րդ կետեր:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 8-րդ 
գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 14.03.2007թ. № 161–Ա/Ք հրամանով 
տրված նախադպրոցական կրթական գործունեության № 642 լիցենզիայով ամրագրված սահմանային թվերը, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակի, խմբերի խտության, նորմատիվների» հավելված 1-ի (հաստիքային միավորների թիվը 1 խմբի 
հաշվարկով) 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետեր: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 2:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ 
գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 14.03.2007թ. N 151 Ա/Ք հրամանով տրված N 
633 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի հավելվածով սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը, 
«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» ենթակետ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական 
չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 28.07.2011թ. N 870-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների շարժի մատյանի 
գործածության և վարման կարգի» 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ կետեր:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 
14.03.2007թ. N 157 Ա/Ք հրամանով տրված N 639 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի հավելվածով 
սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 
14.03.2007թ. N 149 Ա/Ք հրամանով տրված N 631 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի հավելվածով 
սովորողների համակազմի սահմանային թվեր:

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի, խմբերի խտության, 
նորմատիվների» հավելված 2-ի 1-ին կետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի, խմբերի խտության, 
նորմատիվների» հավելված 2-ի 1-ին կետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 1-ի «Հաստիքային միավորների թիվը մեկ խմբի հաշվարկով» մասի 5-րդ կետ, 6-
րդ կետ, հավելված 2: 



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 1-ի «Հաստիքային միավորների թիվը մեկ խմբի հաշվարկով» մասի 5-րդ կետ, 6-
րդ կետ, հավելված 2: 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 
31.10.2006թ. № 1200–Ա/Ք հրամանով տրված նախադպրոցական կրթական գործունեության № 639 լիցենզիայով 
ամրագրված սահմանային թիվը:

Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարին, ՀՀ Լոռու մարզպետին և Վանաձորի քաղաքապետին: 

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2:
ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2:
ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 28.07.2011թ. N 870-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների շարժի մատյանի 
գործածության և վարման կարգի» 7-րդ կետ:
ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերը հաստատելու մասին>> N 416-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ գլխի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու 
մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, 2-րդ հավելված <<Կրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011թ. մարտի 30-ի <<Նախադպրոցական կրթության 
պետական չափորոշիչները հաստատելու մասին>> N 257-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի V գլխի 6-րդ մաս, 
<<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. 
N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ: 



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերը հաստատելու մասին>> N 416-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ գլխի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու 
մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, <<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին 
մաս, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ 
կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու 
մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, 2-րդ հավելված,<<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011թ. մարտի 30-ի <<Նախադպրոցական կրթության 
պետական չափորոշիչները հաստատելու մասին>> N 257-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի V գլխի 6-րդ մաս, ՀՀ 
կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ 
կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ, ՀՀ ԿԳՆ 
նախարարի՝ 28.07.2011թ. N 870-Ն հրամանով հաստատված <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 
երեխաների շարժի մատյանի ձևաթուղթը, գործածության և վարման կարգի>> պահանջներ: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի ապրիլի 26-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերը հաստատելու մասին>> N 416-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ գլխի 3-րդ մասի 1-ին կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու 
մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, 2-րդ հավելված, <<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011թ. մարտի 30-ի <<Նախադպրոցական կրթության 
պետական չափորոշիչները հաստատելու մասին>> N 257-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի V գլխի 6-րդ մաս, ՀՀ 
կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ 
կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ: 

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 1-ին 
կետի 1-ին, 2-րդ, 8-րդ ենթակետեր:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով 
հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 8-րդ բաժնի 20-րդ կետ, 21-րդ և 47-րդ 
ենթակետեր:



ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով 
հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի ա) ենթակետ, 21-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս: 

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 
257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ 
գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 
26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-
ին հավելված, 2-րդ հավելված, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության 
արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 19-րդ կետ:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու մասին>> N 29-
Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ 
հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության 
արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ:

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը և նորմատիվները հաստատելու մասին>> N 29-
Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, 2-րդ հավելված, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 
արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային 
որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ 
հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ:

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, «Նախադպրոցական կրթության մասին » ՀՀ օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի գ) ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007թ. հունվարի 26-ի <<ՀՀ պետական 
և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 
խտությունը և նորմատիվները հաստատելու մասին>> N 29-Ն հրամանով հաստատված 1-ին հավելված, ՀՀ 
կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած (փոփ.՝ ՀՀ 
կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշում) «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ կետ: 



ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն,«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1:
ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2:
 ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. N 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 19-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2:

Ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարին, ՀՀ Սյունիքի մարզպետին և Կապանի, Մեղրիի, Քաջարանի և Ագարակի քաղաքապետերին: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. 
«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, 
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված Հավելված 1, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերը հաստատելու մասին» 
N416-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ:

•Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին• ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 
(•Տնտեսավարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձինք պարտավոր են` ա) չխոչընդոտել ստուգումների ընթացքին, 
կատարել ստուգումն իրականացնող անձանց օրինական պահանջները. բ) ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար 
անձի պահանջով ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը, ...•) պահանջները:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք ի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությանը հավանություն տալու մասին» N 54 արձանագրային որոշմամբ 
հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ (նոր խմբագրությամբ) և 19-րդ 
կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված Հավելված 1, Հավելված 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.04.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և 
մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերը հաստատելու մասին» N 416-Ն հրամանով հաստատված 
հավելվածի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 5-րդ բաժնի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ, 6-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 8-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:



«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությանը հավանություն տալու մասին» N 54 արձանագրային որոշմամբ 
հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ (նոր խմբագրությամբ) և 19-րդ 
կետերի պահանջները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված Հավելված 1, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.04.2011թ. «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերը հաստատելու մասին» N416-Ն հրամանով 
հաստատված հավելվածի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով (լրամշակված 02.02.2015թ. N 56-Ն հրամանով) հաստատված «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով (լրամշակված 02.02.2015թ. N 56-Ն հրամանով) հաստատված «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով (լրամշակված 02.02.2015թ. N 56-Ն հրամանով) հաստատված «ՀՀ 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ 
պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 
խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 2:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-
րդ կետեր: 
 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-
րդ կետեր: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 
416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի III գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման 
բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն 
հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, «Կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս: 



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, «Կրթության 
մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս: 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների խմբերի խտությունը և նորմատիվները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01.2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, <<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս: 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի 
Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի IV գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների խմբերի խտությունը և նորմատիվները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01.2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր, <<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս: 

Ուսումանսիրության ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման խախտումներ չեն հայտնաբերվել: 
Ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 4-ի N 369-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների»-ի 
պահանջներ, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, 26-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2013թ. ապրիլի 15-ի հ. 396-Ն հրամանով 
հաստատված (2013թ. հուլիսի 30-ի հ. 1001 հր. լրաց.) «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 
թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2010 թ. հոկտեմբերի 
14-ի հ. 1391-Ն որոշմամբ հաստատված` «ՀՀ ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկի և նկարագրեր»-ի 3-րդ բաժնի 3-րդ 
կետ, 6-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 8-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 9-րդ բաժնի 3-րդ կետ, 10-րդ բաժնի 3-րդ 
կետ, 11-րդ բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 12-րդ բաժնի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 1999 թ. Օգոստոսի 25-
ի հ. 532 որոշմամբ հաստատված` «ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում, նախնական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում նախազորակոչային պատրաստության կարգ»-ի 5-րդ մասի «ժգ» 
կետ, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի հ. 1391-Ն որոշմամբ հաստատված` ՀՀ ընդհանուր 
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 
անվանացանկի և նկարագրերի՝ զինղեկին ներկայացվող պահանջ, ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 319-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 
կարգի» 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 14-րդ կետ, 34-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 
թվականի մարտի 18-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին N 113-Ն 
հրամանի 11.1-ին կետ: 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով/: 
ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 
27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 22-րդ 
կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 
ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 21-րդ կետ: 



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն 
(փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 68-րդ կետի 
2-րդ ենթակետ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /, 3-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.12.2015թ. 1070-Ն հրամանով /, 7-րդ կետ: 

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, X գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ 
կետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր 
իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի 
ուսումնական պլաններ»-ի 22-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 21-րդ կետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8- րդ 
կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն 
որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 
15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 61-րդ կետ, 
ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգ»-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 81-րդ կետի 10-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 66-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, 
տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 20-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 17.05.2011թ. N 571-Ն 
հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության աշակերտական խորհրդի օրինակելի կանոնադրության» 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 22.06.2010թ. N 609-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտների պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման, 
լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգ»-ի 22-րդ կետ: 

ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 81-րդ կետի 10-րդ ենթակետ, 90-րդ կետ, 92-րդ կետի 2-րդ 
ենթակետ, 92-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 17.05.2011թ. N 571-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության աշակերտական խորհրդի օրինակելի կանոնադրության» 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 15-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ 
նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ 
կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի 
ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության՝ 09.03.2006թ. N 351-ն 
որոշմամբ հաստատված «Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկ»-ի 118-
րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգ»-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման III գլխի 1-ին 
մասի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 68-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 92-րդ կետի 9-րդ ենթակետ:



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ 
կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը 
հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VI գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. 
N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար 
մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 15-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /:
ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, X գլխի 3-րդ 
կետ, XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 81-րդ կետի 10-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի՝ 17.05.2011թ. N 571-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշակերտական խորհրդի օրինակելի կանոնադրության» 
39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ 
կետ,11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-
Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 61-րդ կետ, 68-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 
72-րդ կետի 6-րդ ենթակետ, 80-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 89-րդ կետ, 92-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 92-րդ կետի 5-
րդ ենթակետ, 101-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, 101-րդ կետի 7-րդ ենթակետ, 101-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 115-րդ 
կետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ,11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ 
կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) 
որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 61-րդ կետ, 
72-րդ կետի 6-րդ ենթակետ,80-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, 81-րդ կետի 7-րդ ենթակետ, 92-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 
92-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 92-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 101-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, 101-րդ կետի 14-րդ 
ենթակետ, 105-րդ կետ, 115-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, 
տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 15-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 15-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 16-րդ կետի 1-ին 
ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 03.05.2012թ. N 388-Ն հրամանով հաստատված «Ուսումնական 
հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման 
անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ 
հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգ»-ի 38-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.03.2013թ. N 272-Ն հրամանով/, ՀՀ կառավարության 25.08.1999թ. 
N532 «ՀՀ հիմնական, ավագ, միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում, վարժարաններում, կրթահամալիրներում և 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում նախազորակոչային պատրաստության կարգը հաստատելու 
մասին» որոշման 5-րդ կետի «ժգ» ենթակետ: 
ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր 
պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա 
օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 20-րդ կետի 3-րդ ենթակետ: 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ 
կետ,24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) 
որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 96-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 
թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ, ի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 
30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 4-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /, 21-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 27-րդ 
կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 43-րդ կետի պահանջ 
/լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 53-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ 
նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 54-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 
30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ: 



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման IX գլխի 3-րդ 
կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ /լրամշակված 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ կետ:

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման IX գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ կետ: 

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 15-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /: 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 
կարգ»-ի 6-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով/, 15-րդ կետ /լրամշակված 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ 
կետ, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ, <<Ֆիզկական կուլտուրայի և սպորտի մասին>> ՀՀ 
օրենքի 9.1 հոդվածի «ա» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր 
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 
անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 61-րդ կետ, 80-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 
թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետի պահանջ. /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 
30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, 
տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 7-րդ կետ, 11-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. 
N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման 
կարգ»-ի 20-րդ կետ  : 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8- րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 61-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. 
N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման 
կարգ»-ի 20-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման VI գլխի 3-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, <<Ֆիզկական կուլտուրայի և սպորտի մասին>> ՀՀ 
օրենքի 9.1 հոդվածի «ա» ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 
կարգ»-ի 5-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 6-րդ կետ /լրամշակված 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով/: 



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետ, 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր 
իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 
անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ /լրամշակված 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ 
կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 61-րդ կետ, 78-րդ կետի 2-րդ ենթակետ,ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ 
նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 6-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և 
ազատման կարգ»-ի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, 8-րդ հոդված, 16-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, 24-րդ 
հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ, ՀՀ 
կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը 
հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XI գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 84-րդ կետ, 90-րդ կետ, 91-րդ կետ, 92-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 92-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 
92-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 94-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 
կարգ»-ի 3-րդ կետ, ի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 3-րդ կետի 
պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.12.2015թ. 1070-Ն հրամանով /, 6-րդ կետի պահանջ. /լրամշակված 
ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.12.2015թ. 1070-Ն հրամանով /, 15-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 
28.12.2015թ. 1070-Ն հրամանով /, 21-րդ կետի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.12.2015թ. 1070-Ն 
հրամանով /, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի Ընդհանրական 
պարզաբանումների 1-ին պարբերությամբ նշված դրույթի պահանջ, 19-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 22.06.2010թ. N 609-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտների պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման, 
լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգ»-ի 22-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 03.05.2012թ. 
N 388-Ն հրամանով հաստատված «Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի 
յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և 
ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան 
փոխադրման կարգ»-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ  :  

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-
Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 61-րդ կետ, 
68-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 68-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 80-րդ կետի 1-ին ենթակետ,ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման 
մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 15-րդ կետ, 20-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 
կարգ»-ի 3-րդ կետ: 



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետ, 16-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 1-ին 
կետ, 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ, 18-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VI գլխի 3-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 68-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 68-րդ 
կետի 19-րդ ենթակետ, 76-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն 
հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ, ի պահանջ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և 
ազատման կարգ»-ի 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 20-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` 
խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ, 39-րդ կետ, 40-րդ կետ, 45-րդ կետ, 41-րդ կետ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 03.05.2012թ. N 388-Ն հրամանով հաստատված «Ուսումնական հաստատության 
սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, 
սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան 
կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգ»-ի 42-րդ կետ, 43-րդ կետ, 44-րդ կետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետ, 16-րդ հոդվածի 10-րդ մաս, 24-րդ 
հոդվածի 3-րդ մաս, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ,ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն 
որոշման X գլխի 3-րդ կետ, XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 
15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 
2-րդ ենթակետ, 68-րդ կետի 19-րդ ենթակետ, 76-րդ կետի 4-րդ ենթակետ,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /, 5-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն հրամանով /, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման 
մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 03.05.2012թ. N 388-Ն 
հրամանով հաստատված «Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, 
ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական 
տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման 
կարգ»-ի 42-րդ կետ, 43-րդ կետ, 44-րդ կետ: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ,ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ 
կետ, X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ 
կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 28.12.2015թ. 1070-Ն հրամանով /: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8- րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ 
կետ, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր 
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 
անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 
25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 61-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 22.06.2010թ. N 609-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, 
բաշխման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգ»-ի 22-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
03.05.2012թ. N 388-Ն հրամանով հաստատված «Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական 
ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման 
և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան 
փոխադրման կարգ»-ի 39-րդ կետ, 40-րդ կետ, 45-րդ կետ,44-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 
կարգ»-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 
1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի 
ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 10-րդ կետ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս,ՀՀ ԿԳ նախարարի 27.06.2016թ. հ. 670-Ն 
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 21-րդ կետի 2-րդ 
ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 
ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 20-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 15-րդ կետի 9-րդ 
ենթակետ: 
ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման IX գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 
1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական 
հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016-
2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր 
պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա 
օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ /լրամշակված ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.07.2013թ. 1001-Ն 
հրամանով /: 
ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, IX գլխի 3-րդ կետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման IX գլխի 3-րդ 
կետ, X գլխի 3-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս:

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս:

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 26.07.2007թ.. № 683–Ա/Ք հրամանով տրված նախադպրոցական կրթական 
գործունեության № 737 լիցենզիայով ամրագրված սահմանային թիվը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2007 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանի հավելված 2- ի պահանջը: 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 21.03 .2006թ.. № 732–Ա/2 հրամանով տրված նախադպրոցական կրթական 
գործունեության № 732 լիցենզիայով ամրագրված սահմանային թիվը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 1, հավելված 2- ի պահանջներ: 



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 18.07.2007թ.. № 661–Ա/Ք հրամանով տրված նախադպրոցական կրթական 
գործունեության № 734 լիցենզիայով ամրագրված սահմանային թիվը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված 
հավելված N 1, հավելված 2, ՀՀ կառավարության` 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի նիստի N 54 արձանագրությամբ 
հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստա¬տություն» 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 37-րդ կետի ժ) ենթակետ: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված 2- ի պահանջներ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ.«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 2-ի պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-
Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր,̔̔Նախադպրոցական կրթության մասին՚՚ ՀՀ 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի ̔̔գ՚՚ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N257 հրամանով 
հաստատված ̔̔ Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչը՚՚ հավելվածի 8-րդ բաժնի ̔̔նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունում երեխայի զարգացնող միջավայրին ներկայացվող պահանջների՚՚ 8,9,11,21 և 20-րդ 
բաժնի 46,47 կետեր: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ.«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 2-ի պահանջները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 
29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ.«ՀՀ 
պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի 
խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 2, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-
րդ կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված և 
02.02.2015թ.N56-Ն հրամանով փոփոխությունների ենթարկված ̔̔ ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի՚՚3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 
1-ին ենթակետ: 
ՙՙՆախադպրոցական կրթության մասին ՚՚ ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ̔̔գ՚՚ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ.«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01. 2007թ. N 29-Ն հրամանով 
հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 
հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-րդ կետեր: 

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ 
գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1-ի, հավելված N2, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 03.08.2007թ. N 725 Ա/Ք հրամանով տրված N 
748 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի հավելվածով սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը:

 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. 
«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, 
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված 
N 2, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական 
կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2 պահանջներ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 18.07.2007թ. թիվ 731 նախադպրոցական կրթության լիցենզիայի հավելվածով 
սահմանված սովորողների համակազմի սահմանային թվերը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. 
«ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, 
խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված 
N 2:



ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, հավելված N 2:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26.01.2007թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակի հաստիքային միավորների 5-րդ և 6-
րդ կետեր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 26 հունվարի 2007 թ. N 29-Ն հրամանով հաստատված՝ ՀՀ 
պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների խմբերի խտությանը ներկայացվող 
պահանջներ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 30.03.2011թ. N 257 հրամանով հաստատված 
նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների 20-րդ կետի 21-րդ և 47-րդ ենթակետեր: 

«Կրթության մասին օրենքի» 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» 5-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2006թ. օգոստոսի 7-ի № 524-Ա/Ք հրամանով հաստատված լիցենզիայի 
պահանջի կատարումը և «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության միջին 
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2014, 2015, 2016 
թվականների ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի 2014թ. սեպտեմբերի 12-ի №903-Ա/Ք, 
հրամանով հաստատված /հավելված 8-ի/, 2015թ. հունիսի 16-ի №575-Ա/Ք հրամանով հաստատված հավելված 3-ի 
և 2016թ. հուլիսի 11-ի №707-Ա/2 հրամանով հաստատված հավելված 3, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի №1278-Ն հրամանով հաստատված «Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 
ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքների վերականգնման>> կարգի 26-րդ կետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 2010թ. հոկտեմբերի 1-ի №1455-Ն հրամանով հաստատված «Ուսանողների 
(ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման 
կարգը հաստատելու մասին» կարգի 9-րդ կետ: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի № 1009-Ն հրամանով հաստատված 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2304 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային 
դիմահարդարում» մասնագիտության «Վարսահարդար» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչի 12-րդ կետի 3-
րդ և 5-րդ ենթակետեր:

Ուսումնարանում ուսուցանվող մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, «Նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ 
մաս, 3) «ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու անցկացման մասին» կարգի 12-րդ կետի 5-
րդ պարբերություն, 4) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» 7-րդ կետ, 9-րդ կետ, 
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» 19-րդ կետ, 46-րդ կետ, 47-րդ կետ,«Կրթության մասին» 
ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մաս, Ուսումնական հաստատության կանոնադրության 26-րդ կետի 2-րդ, 8-րդ , 9-
րդ, 11-րդ, 16-րդ, 17, 19-րդ կետեր: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 9-րդ կետ, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 
ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 61-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 
396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար 
մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ, 6-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-
Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի 
ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 10-րդ կետ, 20-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 
319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության 
(նշանակման) կարգ»-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 3-րդ կետ, 4-րդ կետ, 6-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 2011 թվականի հունվարի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում գործածության ենթակա փաստաթղթերի անվանացանկ» N23-Ն հրամանով հաստատված՝ 
Ուսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի հաշվառման մատյանի գործածության կարգի պահանջներ:

Խախտումներ չեն արձանագրվել:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ ԿԳ նախարարի 
27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 2-րդ կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական հիմնական 
ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական 
տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 2-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 
1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 11-րդ կետ:



ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XIII-րդ գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. 
N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրության 92-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն 
հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ ԿԳ նախարարի 
27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 2-րդ կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական հիմնական 
ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական 
տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 2-րդ կետ:

ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրա¬կրթա¬կան ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմա¬կերպության օրինակելի 
կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 
661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N 150 որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի պահանջներ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական 
հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016-
2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման X գլխի 3-րդ կետ:

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր 
տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-
Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 
18-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, 
տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 10-րդ կետ, 11-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն որոշմամբ 
հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգ»-ի 
2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VI գլխի 3-րդ 
կետ, X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 05.05.2015թ. N 369-Ն հրամանով հաստատված 
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության 2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և 
ազատման կարգ»-ի 10-րդ կետ, 11-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.08.1999թ. N532 «ՀՀ հիմնական, ավագ, 
միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում, վարժարաններում, կրթահամալիրներում և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններում նախազորակոչային պատրաստության կարգը հաստատելու մասին» որոշման ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 26.08.2014թ. հ. 829-Ա/Ք հրամանով հաստատված հանրակրթական հիմնական 
դպրոցի V դասարանի «Ազգային երգ ու պար» առարկայի ծրագրի պահանջ, 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, 6-րդ կետ:



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ 
կետ, IX գլխի 3-րդ կետ, X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն 
հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետ, 15-րդ կետ, ՀՀ ԿԳ նախարարի 27.06.2016թ. հ. 670-Ն «Հանրակրթական 
հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2016-
2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ»-ի 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, «Կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր 
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 
անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XI գլխի 3-րդ կետ, XIII-րդ գլխի 3-րդ 
կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 6-րդ կետ, 15-րդ կետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և 
ազատման կարգ»-ի 10-րդ կետ, 20-րդ կետ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 
14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 
1391-Ն որոշման VIII գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 
կարգ»-ի 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. N 319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգ»-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
«Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ 
կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 15-րդ կետ:

ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող 
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և 
նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ կետ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման XII գլխի 3-րդ 
կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ կետ, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. 
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն 
որոշման X գլխի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրա¬կրթա¬կան ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմա¬կերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 
թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N 150 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի պահանջներ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 6-րդ կետ, 7- րդ կետ, 12-րդ կետ, 
25-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, 34-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 3-րդ մաս, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ. «Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական 
աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշման X գլխի 3-րդ 
կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 61-րդ կետ, 68-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետ, 78-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 80-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 84-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 
թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 3-րդ կետ, 5-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 
05.04.2011թ. N 280-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի կազմակերպման և 
անցկացման կարգ»-ի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրա¬կրթա¬կան ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմա¬կերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 
թվականի մայիսի 15-ի N 150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 
հավելվածի պահանջներ:
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8- րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 
թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
18.03.2010թ. N 113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` 
խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ:



«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7- րդ կետ, 9-րդ կետ, 12-րդ կետ, 26-րդ 
հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-Ն) որոշմամբ 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 51-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 81-րդ կետի 10-րդ 
ենթակետ, 92-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 115-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-
Ն հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի 
օրինակելի կարգ»-ի 5-րդ կետ, 15-րդ կետ, 16-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 18.03.2010թ. N 
113-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման 
կարգ»-ի 20-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 17.05.2011թ. N 571-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ 
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշակերտական 
խորհրդի օրինակելի կանոնադրության» 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 7- րդ կետ, 9-րդ կետ, 12-րդ կետ, 
11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 25.07.2002թ. N 1392-Ն (փոփ. 15.07.2010թ. N 954-
Ն) որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 78-րդ կետ, 80-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 
81-րդ կետի 11-րդ ենթակետ, 84-րդ կետ, 89-րդ կետ, 92-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 92-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 
96-րդ կետ, «Հայաստանի Հանրապետության «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման կարգ»-ի 20-րդ կետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 03.05.2012թ. N 388-Ն հրամանով հաստատված «Ուսումնական 
հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման 
անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ 
հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգ»-ի 9-րդ կետ, 42-րդ կետ:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, <<Ֆիզկական կուլտուրայի և սպորտի մասին>> ՀՀ 
օրենքի 9.1 հոդվածի «ա» ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15.04.2013թ. N 396-Ն հրամանով 
հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի 
կարգ»-ի 6-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 24.11.2010թ. N 1640-Ն հրամանով հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի ընդունելության, 
տեղափոխման և ազատման կարգ»-ի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. N 
54 նիստի արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական 
ուսումնական հաստա-տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 37-րդ 
կետի «ժ» ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված 
«Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մասի պահանջներ:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 7-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ,ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. N 
54 նիստի արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական 
ուսումնական հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 37-րդ 
կետի «ժ» ենթակետ,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված 
«Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մասի պահանջներ: 

<<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին կետ,ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. նիստի N 54 
արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 
հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 17-րդ կետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կառավարության` 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի նիստի N 54 
արձանագրությամբ հավա-նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 
հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬-թյան 37-րդ կետի ժ) 
ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 1193- Ա/Ք հրամանով 
հաստատած «Մանկապարտեզի կրտսեր երկրորդ խմբի (3-4 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագրի» և 
նախարարի` 2011 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 1192-Ա/Ք հրամանով հաստատած «Մանկապարտեզի միջին խմբի 
(4-5 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագրի» պարապմունքների ժամանակացույցի կազմմանը ներկայացվող 
պահանջները:



<<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին կետ, ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. նիստի N 54 
արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 
հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 17-րդ կետ, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի, 7-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30,.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական 
կրթության պետական կրթական չափորոշիների>> 5-րդ գլխի 6-րդ կետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 
2012 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1070 Ա/Ք հրամանով հաստատած «Մանկապարտեզի կրտսեր առաջին խմբի (2-
3 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագրի», ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 2011 թվականի հոկտեմբերի 
28-ի թիվ 1193- Ա/Ք հրամանով հաստատած «Մանկապարտեզի կրտսեր երկրորդ խմբի (3-4 տարեկանների) 
կրթական համալիր ծրագրի» և նախարարի` 2011 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 1192-Ա/Ք հրամանով հաստատած 
«Մանկապարտեզի միջին խմբի (4-5 տարեկանների) կրթական համալիր ծրագրի», 2009 թվականի օգոստոսի 25-ի 
թիվ 758 Ա/Ք հրամանով հաստատված «Մանկապարտեզի ավագ խմբի (5-6 տարեկանների) կրթական համալիր 
ծրագրի» <<Կերպարվեստ>>, <<Խոսքի զարգացում>> բաժնների և պարապմունքների ժամանակացույցի կազմմանը 
ներկայացվող ծրագրային պահանջներ: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. N 
54 նիստի արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական 
ուսումնական հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 37-րդ 
կետի «ժ» ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված 
«Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով 
հաստատված հավելված N2, «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «բ» » կետի, 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս:
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով 
հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի 
տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 4-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ,ՀՀ կառավարության` 26.12.2002թ. N 
54 նիստի արձանագրությամբ հավա¬նու¬թյան արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական 
ուսումնական հաստա¬տություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրու¬¬թյան 37-րդ 
կետի «ժ» ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված 
«Նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մասի պահանջներ,ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն 
հրամանով հաստատված հավելված N2, «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «բ» » 
կետի, 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներ: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն. «Հաստատություն 
ընդունվում են մինչև վեց տարեկան երեխաները` նախադպրոցական պետական կրթական չափորոշիչներով սահմանված 
տարիքային հենքի և անհատական զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ձևավորված խմբերում: 
Տարիքային հենքի վրա խմբերի ձևավորման անհնարինության դեպքում ձևավորվում են տարատարիք (խառը) խմբեր, 
որոնց գործունեությունն իրականացվում է կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի գերատեսչական ակտերի 
պահանջներին համապատասխան», ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և 
համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության պետական 
չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մասի պահանջներ. «Չափորոշչի որակական պահանջները սահմանվում են` ըստ 
տարիքային խմբերի. վաղ տարիքի առաջին խումբ- 2 ամսականից մինչև 1 տարեկան, վաղ տարիքի երկրորդ խումբ - 
1 տարեկանից մինչև 2 տարեկան, կրտսեր առաջին խումբ-2 տարեկանից մինչև 3 տարեկան, կրտսեր երկրորդ խումբ- 
 3 տարեկանից մինչև 4 տարեկան, միջին խումբ-4 տարեկանից մինչև 5 տարեկան և ավագ խումբ-5 տարեկանից 
մինչև 6 տարեկան), «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «բ» » կետի, 20-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի պահանջները,բ/ հաստատությունն ապահովում է նախադպրոցական կրթության մակարդակի 
համապատասխանությունը պետական կրթական չափորոշիչներին:



«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ կետի 1-ին մաս., ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի 
արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ կետի նոր խմբագրություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 21.04.2011թ. N 416-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի» 3-րդ գլխի 3-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային 
նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, 
նորմատիվները հաստատելու մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1,
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 30.03.2011թ. N 257-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական 
կրթության պետական չափորոշիչներ»-ի 5-րդ բաժնի 6-րդ մաս, «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-
րդ հոդվածի «բ» » կետի, 20-րդ հոդվածի 2-րդ մաս: 

ՀՀ կառավարության 02.02.2012թ. N 4 նիստի արձանագրությամբ հավանության արժանացած «ՀՀ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 17-րդ 
կետ, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 96-րդ հոդված, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.04.2011թ. N 416-
Ն հրամանով հաստատված ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական 
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի 2-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, ՀՀ կառավարության 
26.12.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությանը հավանություն տալու մասին» N 54 արձանագրային 
որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրության 34-րդ կետի «բ» 
ենթակետ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի` 26.01.2007թ. «ՀՀ պետական և համայնքային նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիքացուցակը, խմբերի խտությունը, նորմատիվները հաստատելու 
մասին» N 29-Ն հրամանով հաստատված հավելված N 1, «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 17–րդ 
հոդվածի «զ» ենթակետ:
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