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Համարը N 1640Ն
Տիպը Հրաման
Սկզբնաղբյ៚�րը ՀՀԳՏ 2011.02.15/4(387) Հոդ.62
Ընդ៚�նող մարﬕնը Կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան
նախարար
Ստորագրող մարﬕնը Կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան
նախարար
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել៚� ամսաթիվը 25.02.2011

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործ៚�մ է
Ընդ៚�նման վայրը Երևան
Ընդ៚�նման ամսաթիվը 24.11.2010
Ստորագրման ամսաթիվը 24.11.2010
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել៚� ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
Մայր փաստաթ៚�ղթ:ԿրթԳտՆխ,24.11.2010,N 1640Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`

Համապատասխան ինկորպորացիան`

ԿրթԳտՆխ,22.07.2011,N 861Ն

ԿրթԳտՆխ,24.11.2010,N 1640Ն

ԿրթԳտՆխ,09.12.2013,N 1365Ն

ԿրթԳտՆխ,24.11.2010,N 1640Ն

ԿրթԳտՆխ,01.07.2014,N 705Ն

ԿրթԳտՆխ,24.11.2010,N 1640Ն

ՀՀ ԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏៜ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ៜ�Սៜ�ՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏៜ�ԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԸՆԴៜ�ՆԵԼៜ�ԹՅԱՆ, ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼៜ�
ԵՎ ՀՀ ԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏៜ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25Ի N 619Ն, 2010
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30Ի N 1350Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ៜ�ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼៜ� ՄԱՍԻՆ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատ៚�թյան
նախարար៚�թյան կողﬕց
27 հ៚�նվարի 2011 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11011046

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏៜ�ԹՅԱՆ
ԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏៜ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
24 նոյեմբերի 2010 թ.

N 1640Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏៜ�ԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ៜ�Սៜ�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏៜ�ԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂԻ
ԸՆԴៜ�ՆԵԼៜ�ԹՅԱՆ, ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼៜ� ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏៜ�ԹՅԱՆ ԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏៜ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25Ի N 619Ն,
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30Ի N 1350Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ៜ�ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼៜ� ՄԱՍԻՆ
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Հիմք ընդ៚�նելով «Հանրակրթ៚�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենքի 30րդ հոդվածի 1ին մասի
13, 14րդ և 17 կետերը և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենքի 72
րդ հոդվածի 1ին մասի «բ» ենթակետով և Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան
նախարար៚�թյան կանոնադր៚�թյան 14րդ կետի ա) ենթակետով

Հրամայ៚�մ եմ`
1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան հանրակրթական ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյան սովորողի
ընդ៚�նել៚�թյան, տեղափոխման և ազատման կարգը»` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ պետական հանրակրթական և հատ៚�կ հանրակրթական ៚�ս៚�ﬓական
հաստատ៚�թյ៚�նների սովորողների ընդ៚�նել៚�թյան կարգը հաստատել៚� մասին» 2003 թվականի օգոստոսի 25ի N
619Ն և «Այլ երկրներից 11ամյա հանրակրթական ծրագրով իրականացվող ៚�ս៚�ց៚�մը ընդհատած և Հայաստան
տեղափոխված սովորողների դասարանի համապատասխան៚�թյ៚�նը որոշել៚� մասին» 2010 թվականի օգոստոսի
30ի N 1350Ն հրամանները:
3. Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան նախարար៚�թյան աշխատակազﬕ
հանրակրթ៚�թյան վարչ៚�թյան պետ Ն. Հովհաննիսյանին և իրավաբանական վարչ៚�թյան պետ Մ. Գրիգորյանին`
ս៚�յն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան արդարադատ៚�թյան
նախարար៚�թյ៚�ն` պետական գրանցման:
4. Ս៚�յն հրամանի կատարման հսկող៚�թյ៚�նը վերապահել Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կրթ៚�թյան և
գիտ៚�թյան նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:

Ա. Աշոտյան
Հավելված
ՀՀ կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան նախարարի
2010 թվականի նոյեմբերի 24ի
N 1640Ն հրամանի

ԿԱՐԳ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏៜ�ԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ៜ�Սៜ�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏៜ�ԹՅៜ�Ն ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏៜ�ԹՅៜ�ՆԻՑ ՍՈՎՈՐՈՂԻ
ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ៜ�Շ ՀԱՆՐԱԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԸՆԴԳՐԿՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆៜ�Ր ԴՐៜ�ՅԹՆԵՐ
1. Ս៚�յն կարգով կարգավորվ៚�մ են դպրոցական տարիքի երեխայի (այս៚�հետ` սովորող)` հանրակրթական
հիﬓական ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ն (այս៚�հետ` դպրոց) հաստատ៚�թյ៚�նից
տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ៚�շ հանրակրթ៚�թյան ﬔջ ընդգրկվող
երեխաների կրթ៚�թյան կազմակերպման գործընթացի հետ կապված` սովորողի ծնողի (նրա օրինական
ներկայաց៚�ցչի) և դպրոցի ﬕջև ծագող իրավահարաբեր៚�թյ៚�նները:

II. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԸՆԴԳՐԿៜ�ՄԸ
2. Սովորողը հանրակրթ៚�թյան ﬔջ ընդգրկվ៚�մ է «Հանրակրթ៚�թյան մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին
համապատասխան:
3. Սովորողի ընդ៚�նել៚�թյ៚�նը ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ն իրականացվ៚�մ է տնօրենի հրամանով՝
դպրոցահասակ երեխայի ծնողի կամ նրա օրինական ներկայաց៚�ցչի դիմ៚�ﬕ և հաստատ៚�թյան ៚� ծնողի ﬕջև
կնքված պայմանագրի հիման վրա՝ «Հանրակրթ៚�թյան մասին» ՀՀ օրենքով և ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյան
կանոնադր៚�թյամբ սահմանված կարգով:
4. Կրթ៚�թյան առանձնահատ៚�կ պայմանների կարիք ៚�նեցող սովորողի կրթ៚�թյ៚�նը, իր զարգացման
առանձնահատկ៚�թյ៚�ններին և տարիքին համապատասխան, ծնողի ցանկ៚�թյամբ, կարող է կազմակերպվել
հանրակրթական հիﬓական ընդհան៚�ր, մասնագիտացված կամ հատ៚�կ ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական
հաստատ៚�թյ៚�ններ៚�մ:
http://www.arlis.am/
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5. Ազգային փոքրամասն៚�թյանը պատկանող սովորողի ընդգրկ៚�մը դպրոց կատարվ៚�մ է սովորողի ազգային
(մայրենի) լեզվով ៚�ս៚�ցմամբ կամ այդ լեզվի դասընթաց ៚�նեցող դպրոց៚�մ /դասարան៚�մ/, իսկ դրա
բացակայ៚�թյան դեպք៚�մ ៚�ս៚�ցման լեզվի ընտր៚�թյ៚�նը կատար៚�մ է սովորողի ծնողը:
6. Օտարերկրյա քաղաքացիները, երկքաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացի៚�թյ៚�ն
չ៚�նեցողները (նրանց օրինական ներկայաց៚�ցիչը), ինչպես նաև այն դեպք៚�մ, երբ ծնողներից ﬔկն է Հայաստանի
Հանրապետ៚�թյան քաղաքացի, մյ៚�սը` ս៚�յն կետ៚�մ նշվածներից որևէ ﬔկը, իրենց երեխայի ៚�ս៚�ցման լեզվի
ընտր៚�թյ៚�նը կատար៚�մ են ինքն៚�ր៚�յն:
Մնացած դեպքեր៚�մ, երբ սովորողի ծնողները Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիներ են, ៚�ս៚�ցման
լեզ៚�ն հայերենն է:

III. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽៜ�ՄԸ
7. Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան տարածք៚�մ դպրոցից դպրոց տեղափոխ៚�թյ៚�նը կատարվ៚�մ է ս៚�յն կարգի
պահանջներին համապատասխան: Դասարանը որոշվ៚�մ է ս៚�յն կարգի 15րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի
հիման վրա:
(7րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
8. Նախնական (արհեստագործական) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ններից դպրոց՝ սովորողի տեղափոխ៚�թյ៚�նը կատարվ៚�մ է ամբողջ ៚�ս៚�ﬓական
տարվա ընթացք៚�մ` 1ին կ៚�րսից` 10րդ դասարան, 2րդ կ៚�րսից` 11րդ դասարան, 3րդ և 4րդ կ៚�րսերից` 12րդ
դասարան` բաց թողած ծրագրային նյ៚�թը լրացնել៚� պայմանով` պահպանելով ս៚�յն կարգի 15րդ և 20րդ կետի
պահանջները:
(8րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
9. Հատ៚�կ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�նից ընդհան៚�ր
հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ն կամ ընդհան៚�ր հանրակրթական
ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�նից հատ៚�կ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող
៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ն սովորողի տեղափոխ៚�մը կատարվ៚�մ է ս៚�յն կարգի 15րդ կետի պահանջներին
համապատասխան:
(9րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
10. Ս៚�յն կարգի 15րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի առկայ៚�թյան և կրթական աստիճանների
տևող៚�թյան համապատասխան៚�թյան դեպք៚�մ այլ երկր៚�մ ៚�ս៚�ﬓառ៚�թյ៚�նն ընդհատած և Հայաստանի
Հանրապետ៚�թյ៚�ն վերադարձած սովորողի դասարանը որոշվ៚�մ է ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա:
Ս៚�յն կարգի 15րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի առկայ៚�թյան և կրթական աստիճանների տևող៚�թյան
անհամապատասխան៚�թյան դեպք៚�մ` սովորողի ៚�ս៚�ﬓառ៚�թյ៚�նը կազմակերպվ៚�մ է ﬔկ դասարան բարձր
(բացառ៚�թյամբ 9րդ դասարանի) կամ ցածր (կրթ៚�թյան տևող៚�թյ៚�նը 12 տար៚�ց ավելի լինել៚� դեպք៚�մ):
(10րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
11. Այլ երկրներից Հայաստանի Հանրապետ៚�թյ៚�ն առանց կրթ៚�թյան վերաբերյալ համապատասխան
փաստաթղթերի՝ վերադարձած սովորողի դասարանը որոշվ៚�մ է ս៚�յն կարգի 19րդ և 20րդ կետերի
պահանջներին համապատասխան:
1ին և 2րդ դասարանները այլ երկրներ៚�մ օտար լեզվով ៚�ս៚�ցմամբ դպրոցներ៚�մ /դասարան៚�մ/ սովորած
Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիների երեխաները Հայաստանի Հանրապետ៚�թյ៚�ն վերադառնալիս
៚�ս៚�մը շար៚�նակ៚�մ են հայերենով ៚�ս៚�ցմամբ համապատասխան դասարան៚�մ:
(11րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
12. Ուս៚�ﬓառ៚�թյան ընթացք៚�մ առնվազն 5 տարի անընդﬔջ այլ երկրներ៚�մ օտար լեզվով ៚�ս៚�ցմամբ
դպրոցներ៚�մ /դասարաններ៚�մ/ սովորած Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիների երեխաները
Հայաստանի Հանրապետ៚�թյ៚�ն վերադառնալիս կարող են ៚�ս៚�մը շար៚�նակել ռ៚�սերենով /կամ այլ օտար
լեզվով/ ៚�ս៚�ցմամբ համապատասխան դասարաններ៚�մ:
13. Մնացած դեպքեր៚�մ, այլ երկրներ៚�մ օտար լեզվով ៚�ս៚�ցմամբ դպրոցներ៚�մ /դասարաններ៚�մ/ սովորած
Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիների երեխաները ៚�ս៚�ﬓական տարվա առաջին կիսամյակ៚�մ
Հայաստանի Հանրապետ៚�թյ៚�ն վերադառնալիս կարող են ﬕնչև ៚�ս៚�ﬓական տարվա ավարտը, իսկ երկրորդ
կիսամյակ៚�մ` ﬕնչև հաջորդ ៚�ս៚�ﬓական տարվա ավարտը սովորել ռ៚�սերենով /կամ այլ օտար լեզվով/
៚�ս៚�ցմամբ դասարան៚�մ` այդ ընթացք៚�մ հայերենի իմաց៚�թյ៚�նը ապահովել៚� և ս៚�յն կետով սահմանված
ժամկետը լրանալ៚�ց հետո հայերենով ៚�ս៚�ցմամբ դասարան տեղափոխվել៚� պայմանով` եթե ս៚�յն կետով
սահմանված ժամկետը լրանալ៚� դեպք៚�մ չի լրան៚�մ 5 տարի անընդﬔջ ռ៚�սերենով կամ այլ օտար լեզվով
៚�ս៚�ցմամբ սովորել៚� ժամկետը: Տվյալ դեպք៚�մ սովորողը ៚�ս៚�ﬓառ៚�թյ៚�նը շար៚�նակ៚�մ է ռ៚�սերենով /կամ
այլ օտար լեզվով/ ៚�ս៚�ցմամբ դասարան៚�մ:
14. Տնօրենը, ամբողջ ៚�ս៚�ﬓական տարվա ընթացք៚�մ, եռամսյակը ﬔկ անգամ, լիազոր մարﬓին է
ներկայացն៚�մ դպրոց տեղափոխված սովորողների անվանացանկը` նշելով դասարանը և այն դպրոցի անվան៚�մը,
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որտեղ սովորողը հաճախել է:
Ոչ պետական դպրոցի դեպք៚�մ տեղեկատվ៚�թյ៚�նը ներկայացվ៚�մ է ՀՀ կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան
նախարար៚�թյ៚�ն:

III. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
15. Սովորողին դպրոց ընդ៚�նել៚� համար ծնողը ներկայացն៚�մ է`
1) դիմ៚�մ` ៚�ղղված տնօրենին,
2) բնակչ៚�թյան պետական ռեգիստր៚�մ հաշվառված լինել៚� մասին տեղեկանք` առաջին դասարան
ընդ៚�նվել៚� դեպք៚�մ,
3) ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը և պատճենը: Տնօրենի «Իսկականի հետ ճիշտ է»
մակագր៚�թյամբ պատճենը պահպանվ៚�մ է սովորողի անձնական գործ៚�մ,
4) 2 լ៚�սանկար՝ 3x4 չափսի,
5) սովորողի «Անձնական գործ» գրք៚�յկը (բացառ៚�թյամբ առաջին դասարան և ៚�ս៚�ﬓական տարվա սկզբ៚�մ
ավագ դպրոցի 10րդ դասարան ընդ៚�նվելիս),
6) տեղեկանք՝ ընթացիկ գնահատականների և բացակայ៚�թյ៚�նների քանակի մասին, նախնական
(արհեստագործական) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական
հաստատ៚�թյ៚�ններից տեղափոխվել៚� դեպք៚�մ՝ նաև տեղեկանք՝ ៚�ս៚�ﬓասիրած առարկաների մասին,
կրթ៚�թյան առանձնահատ៚�կ պայմանների կարիք ៚�նեցող սովորողի դեպք៚�մ՝ նաև անհատական ៚�ս៚�ցման
պլանը,
7) վկայագիր` «Կրթ៚�թյան առանձնահատ៚�կ պայմանների կարիքի վերաբերյալ» տրված տարածքային
կառավարման պետական մարﬓի կողﬕց, կրթ៚�թյան առանձնահատ៚�կ պայմանների կարիք ៚�նեցող սովորողին
հատ៚�կ դպրոց ընդ៚�նել៚� համար,
8) տեղեկանք` «Կյանքի դժվարին իրավիճակ៚�մ գտնվող երեխաների տեղեկատվական համակարգ៚�մ»
հաշվառված լինել៚� վերաբերյալ` տրված տարածքային կառավարման պետական մարﬓի կողﬕց,
հակասոցիալական վարք դրսևորած սովորողներին համապատասխան դպրոց ընդ៚�նել៚� համար (չորրորդ
դասարանից սկսած),
9) սովորողի տեղափոխման թերթիկը` դպրոցից դպրոց տեղափոխվելիս (բացառ៚�թյամբ ៚�ս៚�ﬓական տարվա
սկզբ៚�մ հիﬓական դպրոցից ավագ դպրոցի 10րդ դասարան ընդ៚�նվելիս): Նախնական (արհեստագործական)
կամ ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ៚�ս៚�ﬓական հաստատ៚�թյ៚�ններից
տեղափոխվել៚� դեպք៚�մ՝ տեղեկանք տվյալ հաստատ៚�թյ៚�ն៚�մ ៚�ս៚�ﬓառ៚�թյան ժամկետների մասին,
10) հիﬓական կրթ៚�թյան վկայականի բնօրինակը` 1012րդ դասարաններ ընդ៚�նվելիս,
11) ս៚�յն կարգի 19րդ կետի 4րդ և 5րդ ենթակետով սահմանված դեպք៚�մ` փաստաթ៚�ղթ
զինկոﬕսարիատից:
(15րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)

IV. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱԶԱՏៜ�ՄԸ ԴՊՐՈՑԻՑ
16. Սովորողի ազատ៚�մը դպրոցից կատարվ៚�մ է՝
1) ծնողի (նրա օրինական ներկայաց៚�ցչի) դիմ៚�ﬕ հիման վրա,
2) դատարանի` օրինական ៚�ժի ﬔջ մտած դատավճռի հիման վրա:
17. Ս៚�յն կարգի 16րդ կետի 1ին ենթակետով ավագ դպրոցից ազատված սովորողի հիﬓական կրթ៚�թյան
վկայականը հանձնվ៚�մ է ծնողին, ս៚�յն կարգի 16րդ կետի 2րդ ենթակետի համաձայն՝ ավագ դպրոցից ազատված
սովորողի հիﬓական կրթ៚�թյան վկայականը պահպանվ៚�մ է տվյալ դպրոց៚�մ` ﬕնչև սովորողի կամ նրա ծնողի
(նրա օրինական ներկայաց៚�ցչի) գրավոր դիմ៚�մ ներկայացնելը:
(17րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
18. Ոչ պետական կամ մասնագիտացված դպրոցից սովորողի ազատ៚�մը կարող է կատարվել նաև ս៚�յն կարգի
3րդ կետով սահմանված ծնողի և տվյալ դպրոցի ﬕջև կնքված պայմանագրային դր៚�յթները սովորողի կամ ծնողի
կողﬕց չպահպանել៚� դեպք៚�մ:»:

V. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ៜ�Շ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹៜ�ԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴԳՐԿៜ�ՄԸ
19. «Հանրակրթ៚�թյան մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետից ៚�շ սովորողը հանրակրթ៚�թյան ﬔջ
ընդգրկվ៚�մ է`
1) ﬕնչև 8 տարեկանը` 1ին դասարան՝ ընդհան៚�ր հիմ៚�նքներով,
2) 9ից 13 տարեկանը` իր տարիքային խմբից ﬔկ դասարան ցածր,
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3) 13ից 15 տարեկան, դպրոց չհաճախած կամ ﬕնչև 2 տարի ៚�ս៚�ﬓ ընդհատած սովորողն ընդ៚�նվ៚�մ է իր
տարիքային խմբից ﬔկ կամ երկ៚� դասարան ցածր,
4) կրթական 3րդ աստիճան៚�մ դպրոց չհաճախած (ﬕնչև 17 տարին լրանալը) սովորողը, հիﬓական
կրթ៚�թյան վկայական ներկայացնել៚� դեպք៚�մ ընդ៚�նվ៚�մ է իր տարիքային խմբից ﬔկ դասարան ցածր, 10րդ
դասարան ընդ៚�նվել៚� դեպք៚�մ` 10րդ դասարան,
5) 19 տարին չլրացած սովորողը կրթական 3րդ աստիճանի 10րդ, 11րդ կամ 12րդ դասարաններ៚�մ ៚�ս៚�ﬓ
ընդհատած լինել៚� դեպք៚�մ ៚�ս៚�ﬓառ៚�թյ៚�նը շար៚�նակ៚�մ է ընդհատած ժամանակահատվածից:
20. Ս៚�յն կարգի 19րդ կետի 2րդ, 3րդ, 4րդ ենթակետերի, 7րդ, 10րդ կետերի պահանջների կատար៚�ﬓ
ապահովել៚� նպատակով տնօրենի հրամանով ստեղծվ៚�մ է առարկայական մասնագետների խ៚�մբ:
Մասնագիտական եզրակաց៚�թյ៚�նը տրվ៚�մ է սովորողի` ៚�ս៚�ﬓական պլանով նախատեսված տվյալ դասարանի
բոլոր առարկաների գիտելիքների գրավոր (դրա անհնարին៚�թյան դեպք៚�մ` համապատասխան` տվյալ
առարկային) ստ៚�գման արդյ៚�նք៚�մ: Հիմք ընդ៚�նելով մասնագիտական խմբի գրավոր եզրակաց៚�թյ៚�նը`
սովորողի փաստացի առարկայական գիտելիքների մասին, տնօրենը սովորողին ընդ៚�ն៚�մ է համապատասխան
դասարան, հաստատ៚�մ է ៚�ս៚�ﬓական պլանով նախատեսված առարկաներից ﬔթոդﬕավոր៚�ﬓերի կողﬕց
ներկայացված անհատական առարկայական պլանները, լրաց៚�ցիչ դասընթացների ժամանակաց៚�յցը, ըստ որի՝
սովորողի համար կազմակերպվ៚�մ է ៚�ս៚�ց៚�մ՝ բաց թողած ծրագրային նյ៚�թը յ៚�րացնել៚� համար:
(20րդ կետը փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
21. 17 տարեկանից բարձր, դպրոց չհաճախած կամ կրթական որևէ մակարդակ៚�մ ៚�ս៚�ﬓ ընդհատած
սովորողը հանրակրթական հիﬓական ծրագրերը կարող է յ៚�րացնել ինքնակրթ៚�թյամբ և դրսեկ៚�թյան ձևով
(էքստեռն)` ՀՀ կրթ៚�թյան և գիտ៚�թյան նախարար៚�թյան սահմանած կարգով ստանալ հիﬓական կրթ៚�թյան
վկայական և (կամ) ﬕջնակարգ կրթ៚�թյան ատեստատ:
(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 22.07.11 N 861Ն, խմբ. 09.12.13 N 1365Ն, փոփ. 01.07.14 N 705Ն)
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