
ՀՀ Սահմանադրություն                                                                                                          

Հոդված 47 

Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանել Սահմանադրությունը եւ օրենքները, հարգել 

այլոց իրավունքները, ազատությունները եւ արժանապատվությունը: 

Ներքին կարգապահական կանոններ 

9.14.Սովորողը պարտավոր է հարգել և պաշտպանել կրթահամալիրի ուսումնական 

գործընթացի բոլոր մասնակիցների իրավունքները, կատարել ուսումնական պլանը, 

հարգել ուսումնական պարապմունքների հաստատված ժամատախտակը, դասացուցակը, 

ուսումնական պլանով որոշված կարգերը, ուսումնական պարապմունքի գնալիս 

ժամացույց ունենալ: 

9.17. Սովորողը պարտավոր է բարեխիղճ օգտվել կրթահամալիրի գույքից և ուսուցման 

միջոցներից, սահմանած կարգով վերականգնել կրթահամալիրին հասցված նյութական 

վնասը: 

9.18. Սովորողը պարտավոր է առանց ուշացման հաճախել ուսումնական պլանով որոշված 

պարապմունքներին, դասընթացների ծրագրերով որոշված ուսումնական 

ճամփորդություններին, զբաղվել ուսումնական-հայրենագիտական գործունեությամբ, 

մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ուսումնա-հետազոտական ճամբարին, 

նախասիրությունների զարգացման ստուգատեսներին, հրապարակել իր 

ստեղծագործական-հետազոտական աշխատանքի արդյունքները: 

9.19. Սովորողը պարտավոր է իր բացակայության, ուշացման մասին նախօրոք տեղյակ 

պահել մասնաճյուղի գրասենյակի ղեկավարին, իսկ չտեղեկացնելու դեպքում ներկայացնել 

գրավոր բացատրագիր: 

9.24. Սովորողը պարտավոր է մաքուր պահել ուսումնական աշխատավայրը, մասնակցել 

ինքնասպասարկման և հանրօգուտ աշխատանքներին: 

 

Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք 

Հոդված 20. Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

  

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ 

և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական 

հաստատության կանոնադրությամբ: 

2. Սովորողն իրավունք ունի` 

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան 

կրթություն. 



2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման 

ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու 

կրթական վճարովի ծառայություններ. 

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից. 

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների. 

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, 

շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի 

գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, 

կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը. 

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 

մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը. 

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, 

բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի. 

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները. 

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված 

այլ իրավունքներից: 

3. Սովորողը պարտավոր է` 

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին 

կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները. 

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան 

գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների և 

կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող 

պահանջները. 

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին. 

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ 

սահմանված այլ պարտականություններ: 

 

Հոդված 21. Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը 

  

1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, 

ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 

կանոններով սահմանված կարգով: 

2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու 

կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների 

նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը. 

1) նկատողություն. 

2) խիստ նկատողություն: 

3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ 

տարվա ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը 

կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, 

օրինակելի, կարգապահ սովորող: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ 

ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու 

դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող է` 

1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն. 



2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային 

սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով: 

5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված 

հանրակրթական դպրոցի, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում 

սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի 

ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող 

նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է 

միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին: 

6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի 

բացակայության համար պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված 

կարգով: 

 

 

Հոդված 27. Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները 

  

1. Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի` 

1) մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը` Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով. 

2) ընտրելու և ընտրվելու համապատասխան պաշտոններում և կառավարման 

համապատասխան մարմիններում. 

3) մասնակցելու ուսումնական հաստատության գործունեությանը վերաբերող հարցերի 

քննարկմանը և լուծմանը. 

4) բողոքարկելու ուսումնական հաստատության ղեկավար մարմինների հրամանները, 

որոշումները և կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով. 

5) առաջարկներ ներկայացնելու առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, 

դասագրքերի բարելավման վերաբերյալ. 

6) oգտվելու ուսումնական հաստատության գրադարանի, տեղեկատվական 

պահոցների ծառայություններից` ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը 

համապատասխան. 

7) ընտրելու և կիրառելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք 

ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ` իր ընտրությամբ օգտագործելով 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և 

ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ և սովորողների գիտելիքների, հմտությունների և 

կարողությունների գնահատման մեթոդներ. 

8) պաշտպանված լինելու սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների 

այնպիսի գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իր մասնագիտական վարկանիշն ու 

արժանապատվությունը. 

9) ունենալու կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ մասնագիտական 

գործունեություն իրականացնելու համար. 

10) իր շահերի պաշտպանության նպատակով ստեղծելու կազմակերպություններ, 

արհմիություններ կամ անդամակցելու դրանց` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 



11) հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան՝ մշակելու և 

իրականացնելու դասապլաններ, թեմատիկ միավորներ. 

12) մասնակցելու վերապատրաստումների, գիտաժողովների, քննարկումների և 

լսումների. 

13) դիմելու արտահերթ ատեստավորվելու կամ որակավորման համապատասխան 

տարակարգ ստանալու համար. 

14) օգտվելու օրենքներով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ իրեն 

վերապահված իրավունքներից, լիազորություններից և խրախուսման ձևերից: 

2. Մանկավարժական աշխատողը պարտավոր է` 

1) հարգել և պաշտպանել սովորողի իրավունքներն ու ազատություները, պատիվն ու 

արժանապատվությունը. 

2) նպաստել երեխայի կրթության իրավունքի իրացմանը՝ հաշվի առնելով 

յուրաքանչյուրի կրթական կարիքների առանձնահատկությունները. 

3) նպաստել ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից հանրակրթական 

(հիմնական և լրացուցիչ) ծրագրերի յուրացման և առարկայական չափորոշիչների 

ապահովման գործընթացին, ինչպես նաև ուսուցման մեթոդների կիրառման միջոցով 

համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների ձեռքբերմանը, արժեքային համակարգի 

ձևավորմանը, իրականացնել հանրակրթական ծրագրերը. 

4) ապահովել հանրակրթության պետական չափորոշիչով նախատեսված ծրագրերի 

բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրացումը սովորողների կողմից` 

կիրառելով դասավանդման առավել արդյունավետ մեթոդներ և ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ. 

5) հետևողականորեն կատարելագործել իր առարկայական և մասնագիտական 

գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնել ստեղծագործական և հետազոտական 

աշխատանքներ. 

6) համագործակցել ծնողների հետ երեխաների կրթության կազմակերպման և 

ընտանեկան դաստիարակության հարցերում. 

7) համագործակցել գործընկերների հետ փորձի փոխանակման և մասնագիտական 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 

8) պահպանել ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական 

ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները. 

9) սովորողների մեջ ձևավորել պատշաճ վարքագիծ ու վարվելակերպ, դաստիարակել 

հայրենասիրություն. 

10) սովորողների մեջ զարգացնել ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և 

ստեղծագործական ունակություններ: 

3. Մանկավարժական աշխատողների համար ուսումնական հաստատության, նրա 

հիմնադրի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական 

գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել 

բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, 

դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ 

սահմանված այլ ձևերֈ 

 

 

 

 



Հոդված 28. Սովորողի ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

  

1. Սովորողի ծնողն իրավունք ունի` 

1) երեխայի ուսուցման համար ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և կրթության 

ձևը. 

2) համագործակցելու ուսումնական հաստատության մանկավարժական 

աշխատողների հետ իր երեխայի կրթության կազմակերպման հարցերով. 

3) դիմելու համապատասխան մարմիններին երեխայի զարգացման, ուսուցման և 

դաստիարակության հարցերով. 

4) պաշտպանելու իր և իր երեխայի օրինական շահերը համապատասխան 

մարմիններում. 

5) մասնակցելու հանրակրթական ծրագրերի իրականացման և դրանց 

արդյունավետության գնահատման գործընթացին. 

6) մասնակցելու ուսումնական հաստատության ներքին գնահատմանը. 

7) մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը՝ ուսումնական 

հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: 

Սովորողի ծնողն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ: 

2. Սովորողի ծնողը պարտավոր է` 

1) երեխայի համար ընտանիքում ապահովել համապատասխան պայմաններ 

կրթություն ստանալու համար. 

2) մշտապես հոգալ երեխայի ֆիզիկական առողջության և հոգեկան վիճակի մասին, 

ստեղծել համապատասխան պայմաններ երեխայի հակումների և ընդունակությունների 

զարգացման, կրթական կարիքների բավարարման համար. 

3) հարգել երեխայի արժանապատվությունը, դաստիարակել աշխատասիրություն, 

բարություն, ընկերասիրություն, հանդուրժողականություն, գթասրտություն, հարգալից 

վերաբերմունք ընտանիքի, մեծահասակների, պետական և մայրենի լեզվի, ժողովրդական 

ավանդույթների և սովորույթների նկատմամբ. 

4) դաստիարակել հարգանք ազգային, պատմական, մշակութային արժեքների և 

հայրենիքի նկատմամբ, հոգատար վերաբերմունք պատմամշակութային հարստության և 

շրջակա միջավայրի նկատմամբ, հանդուրժողական վերաբերմունք այլ ժողովուրդների և 

մշակույթների նկատմամբ. 

5) դաստիարակել հարգանք ուսումնական հաստատության և մանկավարժական 

աշխատողների նկատմամբ. 

6) սույն օրենքի 15-րդ և 16-րդ հոդվածներով սահմանված ժամկետներում երեխային 

բերել ուսումնական հաստատություն. 

7) հատուցել իր, ինչպես նաև իր երեխայի կողմից ուսումնական հաստատությանը 

հասցված վնասը. 

8) սովորողին զերծ պահել ծխախոտ, ոգելից խմիչքներ, հոգեմետ նյութեր, զենք, 

զինամթերք, թունավոր, պայթուցիկ, ինչպես նաև օրենքով և ուսումնական 

հաստատության կանոնադրությամբ արգելված այլ նյութեր օգտագործելուց: 

  

 

 

 



ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք 

 Հոդված 

1087.1. 

Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին 

պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները 

  

1. Անձը, որի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը 

արատավորել են վիրավորանքի կամ զրպարտության միջոցով, կարող է դիմել դատարան` 

վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտություն կատարած անձի դեմ: 

2. Սույն օրենսգրքի իմաստով` վիրավորանքը խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ 

միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորելու 

նպատակով կատարված հրապարակային արտահայտությունն է: 

Սույն օրենսգրքի իմաստով` հրապարակային արտահայտությունը տվյալ 

իրավիճակում և իր բովանդակությամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք, եթե այն 

հիմնված է ստույգ փաստերի վրա (բացառությամբ բնական արատների) կամ 

պայմանավորված է գերակա հանրային շահով: 

3. Սույն օրենսգրքի իմաստով` զրպարտությունը անձի վերաբերյալ այնպիսի 

փաստացի տվյալներ (statement of fact) հրապարակային ներկայացնելն է, որոնք չեն 

համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվը, 

արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը: 

4. Զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների 

առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը կրում է 

պատասխանողը: Այն փոխանցվում է հայցվորին, եթե ապացուցման պարտականությունը 

պատասխանողից պահանջում է ոչ ողջամիտ գործողություններ կամ ջանքեր, մինչդեռ 

հայցվորը տիրապետում է անհրաժեշտ ապացույցներին: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված փաստացի տվյալները հրապարակային 

ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն, եթե` 

1) դրանք տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի ընթացքում վարույթի 

մասնակցի կողմից քննվող գործի հանգամանքների վերաբերյալ կատարված 

արտահայտությունում կամ ներկայացրած ապացույցներում. 

2) դա տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակությամբ պայմանավորված է գերակա 

հանրային շահով, և եթե փաստացի տվյալները հրապարակայնորեն ներկայացրած անձն 

ապացուցի, որ ողջամտության սահմաններում ձեռնարկել է միջոցներ` պարզելու դրանց 

ճշմարտությունը և հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև հավասարակշռված և 

բարեխղճորեն է ներկայացրել այդ տվյալները. 

3) այն բխում է զրպարտության ենթարկված անձի կամ նրա ներկայացուցչի 

հրապարակային ելույթից կամ պատասխանից կամ նրանցից ելնող փաստաթղթից: 

 

Ուսումնառության պայմանագիր 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Կողմերի    իրավունքներն    ու    պարտականությունները    սահմանվում    են    ՀՀ  

Սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ, Կանոններով, Կանոնադրությամբ, Պայմանագրովֈ  

1. Տնօրենը պարտավոր է՝ 



1) մինչև Պայմանագրի կնքումը Սովորողին և Օրինական ներկայացուցչին 

ծանոթացնել առաջարկվող Պայմանագրին, կրթահամալիրի կանոնադրությանը, 

Կանոններին, Ծրագրին, Կարգերին (mskh.am). 

2) Սովորողի առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման 

դժվարությունները կանխարգելու, վերականգնելու նպատակով տարին առնվազն 

մեկ անգամ սահմանված կարգով անցկացնել բժշկական (պրոֆիլակտիկ) 
հետազոտություն. առողջական վիճակի պատճառով ժամանակավորապես 

հաճախել չկարողացող կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող Սովորողի համար սահմանված կարգով կազմակերպել հեռավար, առցանց 

կամ տնային ուսուցում. 

3) Դպրոցում ուսուցումը կազմակերպել Ծրագրի և Չափորոշչի պահանջներին 

համապատասխան` Սովորողի համար ապահովելով Ծրագրով և Չափորոշչով 

սահմանված գիտելիքների, կարողությունների, արժեքների ընդհանրական 

որակական մակարդակը. 

4) հարգանքով վերաբերվել Սովորողի իրավունքներին ու ազատություններին՝ 

միաժամանակ կարևորելով քաղաքացիական գիտակցության, հանրակրթության 

բնագավառում ժողովրդավարական սկզբունքների և կրթության աշխարհիկ բնույթի 

ապահովումը և կիրարկումը. 

5) ստեղծել Սովորողի առողջության, հիգիենայի, սննդի, հանգստի,    ֆիզիկական    և    

հոգևոր զարգացման համար    անհրաժեշտ    պայմաններ. 

6) ապահովել Սովորողի կյանքի անվտանգության պայմանները, միաժամանակ 

իրագործելով նրա շահերի դեմ ուղղված ոտնձգություններից պաշտպանելու 

իրավաչափ  գործողություններ, ինչպես նաև թմրեցնող նյութերից, պայթուցիկ 

պարագաներից, մուրացկանությունից, թափառաշրջիկությունից, և այլ բնույթի 

քրեածին, հանցավոր արարքներից հետ պահող, կանխարգելող միջոցառումներ. 

7) սահմանված կարգով ապահովել սովորողների մասնակցությունը Դպրոցի 

կառավարմանը` առավելագույնս խթանելով ինքնուրույնությունը և անհատական 

պատասխանատվությունըֈ 

Տնօրենի իրավունքները որոշված են Կանոնադրությամբ, Կանոններով, Կարգերով:  

2. Օրինական ներկայացուցիչը պարտավոր է՝ 

1) ընտանիքում Սովորողին դաստիարակել և ապահովել համապատասխան 

պայմաններ կրթություն ստանալու համար. 

2) Սովորողին ապահովել ուսումնառության համար անհրաժեշտ գրքերով, 

անհատական ուսումնական միջոցներով, տանը համացանցին միացված 

համակարգչով և Պայմանագրի հավելվածով նախատեսված այլ միջոցներով. 

3) պաշտպանել Սովորողի իրավունքները, օրինական շահերը և առանց լիազորագրի 

հանդես գալ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց հետ ցանկացած 

հարաբերություններում, ինչպես նաև դատարանում. 

4) ունենալ էլեկտրոնային հասցե և պատասխանել ուսուցչի, կազմակերպչի, Տնօրենի, 

գրասենյակի ղեկավարի, Կրթահամալիրի տնօրենի էլեկտրոնային նամակներին, 

հետևել կրթահամալիրի կայքին. 

5) Տնօրենի, Կրթահամալիրի տնօրենի հրավերով ներկայանալ դպրոց.  

6) ապահովել սովորողի ներկայությունը ուսումնական պարապմունքներին, 

ուսումնական ճամփորդություններին և ճամբարներին, ստուգատեսներին, 

հաշվետվություններին. 



7) սահմանված կարգով ժամանակին տեղեկացնել սովորողի բացակայությունների 

մասին. 

8) ծանոթանալ սովորողի ուսումնական գործունեության ամսական հաշվետվությանը 

և կարծիք ուղարկել Տնօրենին. 

9) Սովորողի դաստիարակության եղանակները ընտրելիս բացառել քամահրական, 

դաժան, կոպիտ, մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքը, 

վիրավորանքը կամ շահագործումը. 

10)Սովորողի դաստիարակությանն ու կրթությանը վերաբերող բոլոր հարցերը 

ընտանիքում լուծել փոխադարձ համաձայնությամբ՝ ելնելով Սովորողի շահերից, 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվի առնելով նրա կարծիքը, 

ներկայացուցչական իրավունքները չիրականացնել Սովորողի շահերին հակառակ. 

11) մշտապես հոգալ Սովորողի ֆիզիկական առողջության, հոգեկան վիճակի մասին, 

ստեղծել համապատասխան պայմաններ կրթական կարիքների բավարարման, 

հակումների և ընդունակությունների զարգացման համար. 

12) հարգել Սովորողի արժանապատվությունը, դաստիարակել աշխատասիրություն, 

բարություն, ընկերասիրություն, հանդուրժողականություն, գթասրտություն, 

հարգալից վերաբերմունք ընտանիքի, մեծահասակների, մայրենի լեզվի, կրթության 

աշխարհիկ սկզբունքների, ժողովրդական ավանդույթների և սովորույթների 

նկատմամբ. 

13) դաստիարակել հարգանք ազգային, պատմական, մշակութային արժեքների, 

հայրենիքի, հանդուրժողական վերաբերմունք այլ ժողովուրդների և մշակույթների, 

հոգատարություն շրջակա միջավայրի նկատմամբ. 

14) դաստիարակել հարգանք Դպրոցի, մանկավարժական և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքներ կատարող աշխատողների նկատմամբ. 

15) սահմանված կարգով հատուցել իր, ինչպես նաև Սովորողի կողմից 

Կրթահամալիրին հասցված վնասը. 

16) Սովորողին զերծ պահել ծխախոտ, ոգելից խմիչքներ, հոգեմետ, թմրեցնող նյութեր, 

զենք, զինամթերք, թունավոր, պայթուցիկ պարագաներ, առարկաներ 

օգտագործելուց, ինչպես նաև իրագործել մուրացկանությունից, 

թափառաշրջիկությունից, մոլախաղերից և այլ բնույթի քրեածին, հանցավոր 

արարքներից հետ պահող գործողություններ. 

17)Կանխարգելել անհարգելի բացակայությունները: 

3. Օրինական ներկայացուցիչն իրավունք ունի. 

1) համագործակցելու Դպրոցի, մանկավարժական և դաստիարակչական 

աշխատանքներ կատարող աշխատողների հետ` Սովորողի կրթությունը Ծրագրով 

իրականացնելու համար. 

2) Սովորողի ուսուցման և դաստիարակության հարցերով դիմելու Կրթահամալիրի 

տնօրենին, խորհրդին, համապատասխան այլ մարմինների. 

3) պաշտպանելու իր և Սովորողի օրինական շահերը Կրթահամալիրի խորհրդում, 

մասնաժողովում, Դպրոցի հավաքներում, քննարկումներում, խաղարկային 

դատարանում, համապատասխան այլ ատյաններում. 

4) մասնակցելու Կրթահամալիրի, Դպրոցի կառավարման, Ծնողական 

ինքնավարության մարմինների, Կրթահամալիրում իրականացվող` 

մեծահասակների կրթության ծրագրերին, Կրթահամալիրի օրացույցով անցկացվող 

ստեղծագործական հավաքներին, ներքին գնահատման գործընթացներին, առցանց 

քննարկումներին. 



5) ներդրումներ կատարելու Կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով նախատեսված 

աշխատանքներում, այդ թվում` ուսումնա-հայրենագիտական աշխատանքներ, 

ուսումնական ճամփորդություններ, ստեղծագործական, հայրենագիտական, 

էկոլոգիական ճամբարներ, սովորողների տրանսպորտային փոխադրման 

կազմակերպում: 

4. Սովորողը իրավունք ունի. 

1) ուսումնական նպատակներով ազատորեն օգտվելու Կրթահամալիրի, Դպրոցի 

կաբինետներից, ուսուցման բոլոր միջոցներից, այդ թվում` համակարգիչներից, 

համացանցից և թվային այլ միջոցներից. 

2) սահմանված կարգով կազմելու իր ուսումնական պլանը և սահմանված կարգով 

փոփոխություններ կատարելու դրանում. 

3) սահմանված կարգով ստանալու առցանց ուսուցում. 

4) ընտրելու իր մարզաձևը. 

5) մասնակցելու կրթահամալիրում գործող ակումբների աշխատանքներին. 

6) հարցեր ուղղելու դասավանդողներին, Տնօրենին, Կրթահամալիրի տնօրենին, 

խորհրդին, մասնաժողովին. 

7) մասնակցելու առցանց քննարկումներին. 

8) հայց ներկայացնելու Կրթահամալիրի խաղարկային դատարան: 

5. Սովորողը պարտավոր է. 

1) չխախտել Կանոնները, ուսումնառության ընթացքում հարգել այլոց իրավունքները. 

2) չուշանալ ուսումնական պարապմունքներից և մասնակցել ուսումնական պլանով 

որոշված բոլոր պարապմունքներին. 

3) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ճամբարներին, 

մեդիաօլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, ծեսերին, տոներին. 

4) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական ճամփորդություններին, ուսումնա-

հասարակական նախագծերի իրականացմանը, մասնագիտական փորձառությանը. 

5) սահմանված կարգով կատարել ուսումնական հանձնարարությունները. 

6) հետևել կայքին և սահմանված կարգով մասնակցել կայքի աշխատանքներին. 

7) մասնակցել հիգիենիկ պահանջների պահպանմանը, ուսումնական տարածքի և 

գույքի խնամքին. 

8) սահմանված ներկայացնել ուսումնական գործունեության ամսական, 

կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները: 

 

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք 

Հոդված 215. Աշխատանքային կարգապահության ապահովումը 

1. Աշխատանքի վայրում աշխատանքային կարգապահությունն ապահովվում է 

արտադրողական աշխատանքի համար կազմակերպչական և տնտեսական նորմալ 

պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև արդյունավետ աշխատանքը խրախուսելու միջոցով: 

2. Աշխատանքային կարգապահությունը խախտող աշխատողների նկատմամբ կարող 

են կիրառվել կարգապահական ներգործության միջոցներ: 

Հոդված 216. Աշխատողի պարտականությունները 

Աշխատողը պարտավոր է բարեխղճորեն կատարել աշխատանքային պայմանագրով 

ստանձնած պարտավորությունները, պահպանել կազմակերպության ներքին 

կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը, կատարել 

աշխատանքի սահմանված նորմաները, պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և 



անվտանգության ապահովման պահանջները, բարեխղճորեն վերաբերվել գործատուի և 

այլ աշխատողների գույքին, ինչպես նաև մարդկանց կյանքին ու առողջությանը, 

գործատուի գույքի պաշտպանությանն սպառնացող վտանգի ծագման մասին անմիջապես 

տեղեկացնել գործատուին: 

Հոդված 220. Աշխատանքային կարգապահության խախտումը 

Աշխատանքային կարգապահության խախտում է համարվում աշխատողի մեղքով 

աշխատանքային պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը: 

Հոդված 222. Կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը 

Կարգապահական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել միայն 

աշխատանքային կարգապահությունը խախտած աշխատողը: 

Հոդված 223. Կարգապահական տույժերը 

1. Աշխատանքային կարգապահությունը խախտելու համար կարող են կիրառվել 

հետևյալ կարգապահական տույժերը. 

1) նկատողություն. 

2) խիստ նկատողություն. 

3) սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերի հիմքերով 

աշխատանքային պայմանագրի լուծում: 

2. Առանձին կատեգորիայի աշխատողների համար օրենքով կարող են սահմանվել նաև 

կարգապահական այլ տույժեր: 

3. Օրենքով չնախատեսված կարգապահական տույժերի կիրառումն արգելվում է: 

Հոդված 224. Կարգապահական տույժի ընտրությունը 

Կարգապահական տույժի կիրառման դեպքում պետք է հաշվի առնվեն խախտման 

ծանրությունը և դրա հետևանքները, աշխատողի մեղքը, այդ խախտման կատարման 

հանգամանքները և աշխատողի` նախկինում կատարած աշխատանքը: 

Հոդված 227. Կարգապահական տույժի կիրառման ժամկետը 

1. Կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել խախտումը հայտնաբերելուց հետո` 

մեկ ամսվա ընթացքում, չհաշված աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության 

պատճառով բացակայության, գործուղման կամ արձակուրդի մեջ գտնվելու 

ժամանակահատվածները: 

2. Կարգապահական տույժը չի կարող կիրառվել, եթե խախտումը կատարելու օրվանից 

անցել է վեց ամիս: Եթե խախտումը հայտնաբերվում է աուդիտի, ֆինանսատնտեսական 

գործունեության, գումարային կամ այլ արժեքների ստուգման (գույքագրման) ընթացքում, 

ապա կարգապահական տույժը կարող է կիրառվել, եթե խախտումը կատարելու օրվանից 

անցել է ոչ ավելի, քան մեկ տարի: 

 


