
10/23/2018 DocumentView

http://www.arlis.am/ 1/8

 

Համարը N 388-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա
Տիպը Հրաման Կարգավիճակը Գործ�մ է

Սկզբնաղբյ�րը ՀՀԳՏ 2012.06.01/15(428)
Հոդ.172

Ընդ�նման վայրը Երևան

Ընդ�նող մարմինը Կրթ�թյան և գիտ�թյան
նախարար

Ընդ�նման ամսաթիվը 03.05.2012

Ստորագրող մարմինը Կրթ�թյան և գիտ�թյան
նախարար

Ստորագրման ամսաթիվը 03.05.2012

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 11.06.2012 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
03.04.2002 ՀՕ-320 ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
10.07.2009 ՀՕ-160-Ն ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

Մայր փաստաթ�ղթ:ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`  Համապատասխան ինկորպորացիան`

ԿրթԳտՆխ,20.07.2012,N 728-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,28.03.2013,N 272-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,03.03.2014,N 145-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,08.05.2014,N 491-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,23.06.2015,N 605-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,22.09.2015,N 804-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,05.05.2016,N 400-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,10.10.2016,N 997-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,09.12.2016,N 1265-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ԿրթԳտՆխ,18.05.2017,N 554-Ն  ԿրթԳտՆխ,03.05.2012,N 388-Ն

ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅԱՆ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ Յ�ՐԱՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏ�ԳՄԱՆ ԿԱՄ

ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԵՎ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ
ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔ�Մ ԲԱՑԱԿԱՅԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂԻ՝ ՀԱՋՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԿԱՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ
ԱՍՏԻՃԱՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ԵՎ ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011

ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի N 391-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատ�թյան
նախարար�թյան կողմից

11 մայիսի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11012209

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
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ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
 

3 մայիսի 2012 թ.
N 388-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
 

�Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ Յ�ՐԱՑՄԱՆ,

ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏ�ԳՄԱՆ ԿԱՄ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ,

ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԵՎ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔ�Մ ԲԱՑԱԿԱՅԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂԻ՝ ՀԱՋՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ
ԿԱՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի N 391-Ն

ՀՐԱՄԱՆՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 22.09.15 N 804-Ն)

 
Ղեկավարվելով «Հանրակրթ�թյան մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետով, 16-րդ հոդվածի

11-րդ մասով, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածի պահանջներով`
 

Հրամայ�մ եմ`

 
1. Հաստատել «Ուս�մնական հաստատ�թյան սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յ�րացման,

ամփոփիչ ստ�գման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և �ս�մնական
տարվա ընթացք�մ բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթ�թյան հաջորդ աստիճան
փոխադրման կարգը»` համաձայն հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 22.09.15 N 804-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարարի 2011 թվականի
ապրիլի 22-ի «Ուս�մնական հաստատ�թյան սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յ�րացման, ամփոփիչ
ստ�գման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման և ավարտման կարգը հաստատել� և
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարարի 2010 թվականի ապրիլի 10-ի N 193-Ն
հրամանն �ժը կորցրած ճանաչել� մասին» N 391-Ն հրամանը:

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարար�թյան աշխատակազմի
հանրակրթ�թյան /պետ` Ն. Հովհաննիսյան/ և իրավաբանական /պետ` Վ. Բավեյան/ վարչ�թյ�ններին` ս�յն
հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան
նախարար�թյ�ն` պետական գրանցման:

4. Հրամանի կատարման հսկող�թյ�նը վերապահել ՀՀ կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարարի տեղակալ Մ.
Մկրտչյանին:

 
Ա. Աշոտյան

 

 

Հավելված
ՀՀ կրթ�թյան և գիտ�թյան

նախարարի 2012 թ. մայիսի 3-ի
N 388-Ն հրամանի

 
Կ Ա Ր Գ

 
�Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ Յ�ՐԱՑՄԱՆ,

ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏ�ԳՄԱՆ ԿԱՄ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ,

ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԵՎ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔ�Մ ԲԱՑԱԿԱՅԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂԻ` ՀԱՋՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ
ԿԱՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ

 
I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ
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1. Ս�յն կարգով սահմանվ�մ են հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող �ս�մնական

հաստատ�թյ�ններ�մ (այս�հետ` Հաստատ�թյ�ն) սովորողի փոխադրման, ամփոփիչ ստ�գման կամ
ատեստավորման կազմակերպման և �ս�մնական տարվա ընթացք�մ բացակայած սովորողի` հաջորդ դասարան
կամ հանրակրթ�թյան հաջորդ աստիճան փոխադրման գործընթացի կազմակերպման հետ կապված
իրավահարաբեր�թյ�նները` անկախ Հաստատ�թյան կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայ�թյ�նից:

 
II. ՍՈՎՈՐՈՂԻ` ԴԱՍԱՐԱՆԻՑ ԴԱՍԱՐԱՆ ՓՈԽԱԴՐ�ՄԸ ԵՎ ԱՎԱՐՏ�ՄԸ

 
2. 1-ին դասարան�մ սովորողը փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան` գիտելիքների անհրաժեշտ նվազագ�յնի

յ�րացման պայմանով` բն�թագրման միջոցով: Առանձին դեպքեր�մ սովորողը կարող է կրկնել տվյալ
�ս�մնական տարվա դասընթացը`

1) ծնողի (նրա օրինական ներկայաց�ցչի) գրավոր դիմ�մի և Հաստատ�թյան մանկավարժական խորհրդի
որոշմամբ,

2) դասվարի հիմնավորված առաջարկ�թյան հիման վրա` Հաստատ�թյան մանկավարժական խորհրդի
որոշմամբ և ծնողի (նրա օրինական ներկայաց�ցչի) գրավոր համաձայն�թյամբ:

3. 2-րդ, 3-րդ, 5-8-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարանների �ս�մնական բոլոր առարկաներից տարեկան 4-10 միավոր
գնահատված սովորողը փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան: Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք`
մտավոր հետամնաց�թյ�ն �նեցող սովորողների հաջորդ դասարան փոխադր�մը կատարվ�մ է անհատական
�ս�ցման պլանով իրականացված գնահատման հիման վրա:

4. Առանձին գործող ավագ դպրոցների 10-րդ և 11-րդ դասարաններ�մ Հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ
սահմանված փոխադրական քնն�թյ�ններն անցկացվ�մ են �ս�մնական պարապմ�նքների ավարտից հետո`
մեկամսյա ժամկետ�մ, գրավոր և/կամ բանավոր` ըստ Հաստատ�թյան հայեցող�թյան: Քննական
առաջադրանքները մշակվ�մ են Հաստատ�թյան մեթոդական միավոր�մների կողմից.

1) գրավոր քնն�թյ�նները գնահատվ�մ են 20 միավորային համակարգ�մ.
2) բանավոր քնն�թյ�նները գնահատվ�մ են 10 միավորային համակարգ�մ.
3) 8-20 (բանավորի դեպք�մ` 4-10) միավոր գնահատված սովորողը փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան.
4) 1-7 (բանավորի դեպք�մ` 1-3) միավոր գնահատված սովորողը վերաքնն�թյ�ններ է հանձն�մ օգոստոսի 20-

30-ն ընկած ժամանակահատված�մ:
5. 4-րդ դասարանի (հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 1-ին աստիճանի ավարտական դասարան) բոլոր

�ս�մնական առարկաներից տարեկան և գիտելիքների ստ�գ�մից 4-10 միավոր գնահատված սովորողը ստան�մ
է վկայական և փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան: Վկայականը ներառ�մ է սովորողի 4-րդ դասարանի
գիտելիքների ստ�գման և տարեկան գնահատականները:

6. 9-րդ դասարանի (հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 2-րդ աստիճանի ավարտական դասարան) բոլոր
�ս�մնական առարկաներից տարեկան 4-10 միավոր և ավարտական բոլոր քնն�թյ�ններից 4-10 և 8-20 միավոր
գնահատված սովորողը ստան�մ է հիմնական կրթ�թյան վկայական:

7. 12-րդ դասարան�մ (�ս�մնական հաստատ�թյան հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 3-րդ աստիճանի
ավարտական դասարան) �ս�մնական բոլոր առարկաներից տարեկան 4-10 և պետական ավարտական բոլոր
քնն�թյ�ններից 4-10 և 8-20 միավոր գնահատված շրջանավարտը ստան�մ է միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ:

8. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք` մտավոր հետամնաց�թյ�ն �նեցող սովորողներն
ազատվ�մ են գիտելիքների ստ�գ�մից (4-րդ դասարան) և ավարտական ( 9-րդ և 12-րդ դասարաններ)
քնն�թյ�ններից: Նրանց տրվ�մ է հավաստագիր, պետական նմ�շի ավարտական փաստաթ�ղթ (հիմնական
կրթ�թյան վկայական և միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ)` առանց քննական գնահատականների:

9. Ուս�մնական առարկաներից տարեկան գնահատականներ նշանակ�մ են դասավանդող �ս�ցիչները`
�ս�մնական պարապմ�նքների վերջին շաբաթվա ընթացք�մ` հաշվի առնելով սովորողի կիսամյակային
գնահատականները:

10. «Ֆիզկ�լտ�րա», «Նախնական զինվորական պատրաստ�թյ�ն» առարկաների պարապմ�նքներից
առողջական վիճակի պատճառով սովորողի ազատված լինելը, ինչպես նաև չդասավանդել� պատճառով որևէ
առարկայից տարեկան գնահատական չ�նենալը չի ազդ�մ նրա` հաջորդ դասարան փոխադրվել� կամ
Հաստատ�թյ�նն ավարտել� վրա:

11. 2-8-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ�մ տարեկան 9-10, առանձին գործող ավագ դպրոցներ�մ` նաև 10-րդ և
11-րդ դասարանների փոխադրական քնն�թյ�ններից 9-10 և/կամ 18-20, 4-րդ դասարան�մ տարեկան և
գիտելիքների ստ�գ�մից 9-10, 9-րդ և 12-րդ դասարաններ�մ տարեկան 9-10, ավարտական, պետական
ավարտական քնն�թյ�ններից 9-10 և/կամ 18-20 միավոր գնահատված սովորողները պարգևատրվ�մ են
Նախարար�թյան գովասանագրով:

12. 8-րդ և 9-րդ դասարանի �ս�մնական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաներից տարեկան 9-10 և
քննական 18-20 միավոր գնահատված սովորողը ստան�մ է «Գերազանց�թյան» նշ�մով հիմնական կրթ�թյան
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վկայական: Որևէ առարկայից չգնահատված հիմնական դպրոցի սովորողը «Գերազանց�թյան» նշ�մով հիմնական
կրթ�թյան վկայական չի ստան�մ` բացառ�թյամբ հետևյալ դեպքերի.

1) առողջ�թյան պատճառով «Ֆիզկ�լտ�րա», «Նախնական զինվորական պատրաստ�թյ�ն» առարկաներից
ազատված լինելը.

2) միջազգային պայմանագրի համաձայն` �ս�մնառ�թյան ընթացք�մ մեկ անգամ, մեկ տարի արտերկր�մ
�ս�մ ստացած և ՀՀ վերադարձած սովորողի կողմից առանձին առարկաներ չ�ս�մնասիրելը.

3) դպրոց�մ համապատասխան մասնագետի բացակայ�թյան պատճառով որևէ առարկա չ�ս�մնասիրելը:
 

III. ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏ�ԳՄԱՆ ԿԱՄ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑ�ՄԸ
 
13. 4-րդ դասարան�մ անցկացվ�մ է գիտելիքների ստ�գ�մ` «Մայրենի» (թելադր�թյ�ն) և «Մաթեմատիկա»

(գրավոր), ռ�սերենով �ս�ցմամբ դասարանների համար նաև «Ռ�սաց լեզ�» (բանավոր) առարկաներից, իսկ
ազգային փոքրամասն�թյ�նների դասարանների համար իրենց մայրենի լեզվից և գրական�թյ�նից (բանավոր):
Առաջադրանքները կազմվ�մ են հաստատ�թյան մեթոդմիավոր�մների կողմից:

14. 4-րդ դասարանի` տարեկան 1-3, այդ թվ�մ` քննական առարկաներից, և/կամ գիտելիքների ստ�գ�մից 1-3
միավոր գնահատված լինել�, գիտելիքների ստ�գմանը չներկայանալ� դեպք�մ (եթե դրանց ընդհան�ր թիվը չի
գերազանց�մ երեքը) սովորողը հանձն�մ է վերաքնն�թյ�ն` օգոստոսի 20-30-ն ընկած ժամանակահատված�մ`
հաստատ�թյան մեթոդմիավոր�մների կազմած առաջադրանքների հիման վրա:

15. 4-րդ դասարանի սովորողը կրկն�մ է տվյալ �ս�մնական տարվա դասընթացը, եթե վերաքնն�թյ�նների
արդյ�նք�մ առնվազն մեկ առարկայից ստացել է 1-3 միավոր:

16. 9-րդ դասարան�մ անցկացվ�մ են ավարտական քնն�թյ�ններ հետևյալ առարկաներից`
1) «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» (փոխադր�թյ�ն),
2) «Մաթեմատիկա» (գրավոր),
3) «Գրական�թյ�ն» (բանավոր),
4) «Օտար լեզ�» («Ռ�սաց լեզ�» կամ «Անգլերեն» կամ «Ֆրանսերեն» կամ «Գերմաներեն» կամ այլ լեզ�ներ)

(բանավոր),
5) «Բնագիտ�թյ�ն» («Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբան�թյ�ն», «Աշխարհագր�թյ�ն» առարկաների

համակցված առաջադրանքներով` գրավոր),
6) «Հայոց պատմ�թյ�ն» (բանավոր),
7) «Ֆիզկ�լտ�րա» (նորմատիվների հանձն�մ),
8) Ռ�սերենով �ս�ցմամբ դասարանների սովորողները քնն�թյ�ն են հանձն�մ նաև «Ռ�ս գրական�թյ�ն»

առարկայից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրամասն�թյ�նների դասարանների սովորողները` իրենց մայրենի
լեզվից և գրական�թյ�նից (բանավոր):

17. Ավարտական քննական առարկաների առաջադրանքները կազմվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազմի գնահատման և թեստավորման կենտրոնի (այս�հետ` ԳԹԿ) կողմից:

18. Ռ�սերենով �ս�ցմամբ դասարանների սովորողների համար «Ռ�ս գրական�թյ�ն» առարկայի, իսկ
ազգային փոքրամասն�թյ�նների դասարանների սովորողների համար իրենց մայրենի լեզվի և գրական�թյան
առաջադրանքները կազմվ�մ են հաստատ�թյան մեթոդմիավոր�մների կողմից:

19. «Ֆիզկ�լտ�րա» առարկայի ավարտական քնն�թյ�նն անցկացվ�մ է նորմատիվների հանձնմամբ:
20. 9-րդ դասարանի մինչև 19 տարեկան սովորողը, տարեկան 1-3 (այդ թվ�մ` քննական առարկաներից) և /կամ

ավարտական քնն�թյ�ններից 1-3 և/կամ 1-7 միավոր գնահատված լինել� և/կամ քնն�թյան օրը չներկայանալ�
դեպք�մ (եթե դրանց ընդհան�ր թիվը չի գերազանց�մ երեքը), վերաքնն�թյ�ն է հանձն�մ իր
Հաստատ�թյ�ն�մ` հ�լիսի 2-8-ը և/կամ օգոստոսի 20-30-ը ընկած ժամանակահատված�մ: Առաջադրանքները
կազմվ�մ են ս�յն կարգի 17-ից 19-րդ կետերով սահմանված կարգով:

21. 19 տարին չլրացած 9-րդ դասարանի սովորողը կրկն�մ է տվյալ �ս�մնական տարվա դասընթացը, եթե
վերաքնն�թյ�նները հանձնել�ց հետո առնվազն մեկ �ս�մնական առարկայից ստացել է 1-7 և կամ 1-3 միավոր:

22. 12-րդ դասարան�մ անցկացվ�մ են պետական ավարտական քնն�թյ�ններ հետևյալ առարկաներից`
1) «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» (գրավոր),
2) «Մաթեմատիկա» (գրավոր),
3) «Հայոց պատմ�թյ�ն» (գրավոր),
4) Ռ�սերենով �ս�ցմամբ դասարանների սովորողները քնն�թյ�ն են հանձն�մ նաև «Ռ�ս գրական�թյ�ն»

առարկայից (բանավոր), իսկ ազգային փոքրամասն�թյ�նների դասարանների սովորողները` իրենց մայրենի
լեզվից և գրական�թյ�նից (բանավոր):

23. Պետական ավարտական քննական առարկաների առաջադրանքները կազմվ�մ են ԳԹԿ-ի կողմից,
բացառ�թյամբ «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիր իրականացնող �ս�մնական հաստատ�թյ�նների, որոնց
պետական ավարտական քննական առարկաների առաջադրանքները կազմվ�մ են «Արարատյան բակալավրիատ»
ծրագրի ներդրման և իրականացման համար լիազորված կազմակերպ�թյան կողմից:
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24. Ռ�սերենով �ս�ցմամբ դասարանների համար «Ռ�ս գրական�թյ�ն» առարկայի, ազգային
փոքրամասն�թյ�նների դասարանների համար իրենց մայրենի լեզվի և գրական�թյան առաջադրանքները
կազմվ�մ են հաստատ�թյան մեթոդմիավոր�մների կողմից:

25. «Ֆիզկ�լտ�րա» առարկայի ստ�գարքն անցկացվ�մ է նորմատիվների հանձնմամբ:
26. 12-րդ դասարանի մինչև 19 տարեկան սովորողը, տարեկան 1-3 (այդ թվ�մ` քննական առարկաներից) և/

կամ/ պետական ավարտական քնն�թյ�ններից 1-3 և/կամ 1-7 միավոր գնահատված լինել� և/կամ քնն�թյան օրը
չներկայանալ� դեպք�մ (եթե դրանց ընդհան�ր թիվը չի գերազանց�մ երեքը), վերաքնն�թյ�ն է հանձն�մ իր
Հաստատ�թյ�ն�մ` հ�լիսի 2-8-ը և/կամ օգոստոսի 20-30-ը ընկած ժամանակահատված�մ: Առաջադրանքները
կազմվ�մ են ս�յն կարգի 23-ից 25-րդ կետերով սահմանված կարգով:

27. 19 տարին չլրացած 12-րդ դասարանի սովորողը կրկն�մ է տվյալ �ս�մնական տարվա դասընթացը, եթե
վերաքնն�թյ�նները հանձնել�ց հետո առնվազն մեկ �ս�մնական առարկայից ստացել է 1-7 և կամ 1-3 միավոր:

28. 9-րդ և 12-րդ դասարանների սովորողները, «Հանրահաշիվ», «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի
տարրեր» և (կամ) «Երկրաչափ�թյ�ն» առարկաներից տարեկան 1-3 միավոր �նենալ� դեպք�մ չեն մասնակց�մ
«Մաթեմատիկա» առարկայի ավարտական, պետական ավարտական քնն�թյ�ններին և հանձն�մ են
վերաքնն�թյ�ն` հ�լիսի 2-8-ը և/կամ օգոստոսի 20-30-ը ընկած ժամանակահատված�մ:

29. Վերաքնն�թյ�նների արդյ�նքները հիմք են հանդիսան�մ հիմնական կրթ�թյան վկայական�մ
«Հանրահաշիվ», «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» և/կամ «Երկրաչափ�թյ�ն» առարկաներից
տարեկան և «Մաթեմատիկա» առարկայից քննական և միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ�մ «Հանրահաշիվ»,
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» և/կամ «Երկրաչափ�թյ�ն» առարկաներից տարեկան և
«Մաթեմատիկա» առարկայից քննական գնահատականներ նշանակել� համար:

30. Եթե 9-րդ կամ 12-րդ դասարանի սովորողը «Հայոց լեզ�», «Հայ գրական�թյ�ն», կամ «Գրական�թյ�ն»,
«Հայոց պատմ�թյ�ն» առարկաներն �ս�մնասիրել է վերջին երկ� �ս�մնական տարիներին, ապա հիմնական
կրթ�թյան վկայական�մ կամ միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ�մ այդ առարկայի համապատասխան տող�մ,
սովորողի ցանկ�թյամբ, կարող է գրվել` «չի �ս�մնասիրել» բառերը: Տվյալ դեպք�մ սովորողն իր ցանկ�թյամբ
կարող է ազատվել 9-րդ դասարան�մ` «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն», «Հայոց պատմ�թյ�ն» առարկաների և
12-րդ դասարան�մ` «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն», «Հայոց պատմ�թյ�ն» առարկաների ավարտական,
պետական ավարտական քնն�թյ�ններից: Այդ դեպք�մ ավարտական փաստաթղթի համապատասխան տող�մ
գրվ�մ է` «ազատված է»:

31. 19 տարին լրացած` երեք և ավելի �ս�մնական առարկաներից տարեկան 1-3 և (կամ) քննական 1-7 միավոր
գնահատված (այդ թվ�մ` վերաքնն�թյան արդյ�նքներով), ավարտական, պետական ավարտական
քնն�թյ�ններին չմասնակցած 9-րդ կամ 12-րդ դասարանների սովորողները դ�րս են մն�մ Հաստատ�թյ�նից:
Այդ սովորողները կարող են հաջորդ տարի իրենց Հաստատ�թյ�ն�մ հանձնել քնն�թյ�ններ, ստանալ
միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ կամ հիմնական կրթ�թյան վկայական:

32. 19 տարին լրացած 9-րդ և 12-րդ դասարանի արական սեռի սովորողները, քննաշրջանի ավարտից հետո
տարեկան 1-3 և (կամ) քննական` 1-7 միավոր գնահատված լինել� դեպք�մ դ�րս են մն�մ Հաստատ�թյ�նից: Այդ
սովորողները իրավ�նք �նեն քնն�թյ�ն(ներ) հանձնել և հիմնական կրթ�թյան վկայական կամ միջնակարգ
կրթ�թյան ատեստատ ստանալ.

1) զորացրվել�ց անմիջապես հետո իր �ս�մնառած Հաստատ�թյ�ն�մ` ավարտական, պետական
ավարտական քնն�թյ�նների և (կամ) վերաքնն�թյ�նների համար սահմանված ժամկետներ�մ,

2) ընթացիկ տարվա ամառային զորակոչին զինվորական ծառայ�թյան մեկնածները` օգոստոսի 20-30-ը ընկած
ժամանակահատված�մ` զորամասի հրամանատար�թյան համաձայն�թյամբ` իրենց �ս�մնական
Հաստատ�թյ�ն�մ,

3) ծառայ�թյան ընթացք�մ` զորամասի հրամանատար�թյան համաձայն�թյամբ` իրենց �ս�մնական
հաստատ�թյ�ն�մ, ավարտական, պետական ավարտական քնն�թյ�նների և (կամ) վերաքնն�թյ�նների համար
սահմանված ժամկետներ�մ:

33. 19 տարին լրացած 9-րդ և 12-րդ դասարանի իգական սեռի, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական
ծառայ�թյան չզորակոչված քաղաքացիներին իրավ�նք է վերապահվ�մ հաջորդ տարի ն�յն Հաստատ�թյ�ն�մ
հանձնել քնն�թյ�ններ այդ առարկաներից, իսկ նոր բնակավայր տեղափոխվել� դեպք�մ` այդ բնակավայր�մ
գտնվող Հաստատ�թյ�ններից մեկ�մ:

34. Հաստատ�թյ�ն�մ որևէ առարկա չդասավանդվել� պատճառով տվյալ առարկայից գնահատական
չ�նեցող սովորողն իր ցանկ�թյամբ այդ առարկայից կարող է քնն�թյ�ն հանձնել էքստեռն կարգով: Այդ
քնն�թյան արդյ�նքը հիմք է միջնակարգ կրթ�թյան ատեստատ�մ տարեկան, իսկ քննական առարկայի դեպք�մ`
քննական և տարեկան գնահատականներ նշանակել� համար:

35. 2-րդ, 3-րդ, 5-8-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարաններ�մ (այդ թվ�մ` առանձին գործող ավագ դպրոցների 10-րդ և
11-րդ դասարանների փոխադրական քնն�թյ�ններից) մինչև երկ� առարկաներից տարեկան 1-3 միավոր
գնահատված սովորողի փոխադրման կամ ավարտման հարցը որոշվ�մ է օգոստոսի 20-30-ն ընկած
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ժամանակահատված�մ, նրա հանձնած վերաքնն�թյ�նների արդյ�նքներով: Վերաքնն�թյ�նների
առաջադրանքները մշակվ�մ են Հաստատ�թյան համապատասխան մեթոդմիավորման կողմից:

36. 2-րդ, 3-րդ, 5-8-րդ և 10-րդ դասարաններ�մ վերաքնն�թյան արդյ�նք�մ մեկ կամ երկ� առարկայից 1-3
միավոր գնահատված սովորողը`

1) չի փոխադրվ�մ հաջորդ դասարան և կրկն�մ է դասընթացը կամ
2) ծնողի (նրա օրինական ներկայաց�ցչի) դիմ�մի հիման վրա փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան` պայմանով,

որ մինչև հաջորդ �ս�մնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը պետք է հանձնի 1-3 միավոր գնահատված
առնվազն մեկ առարկայի քնն�թյ�նը, իսկ երկրորդը` մինչը օգոստոսի 30-ն ընկած ժամանակահատված�մ:

37. 11-րդ դասարան�մ վերաքնն�թյան արդյ�նք�մ մեկ կամ երկ� առարկայից 1-3 միավոր գնահատված
սովորողը`

1) չի փոխադրվ�մ հաջորդ դասարան և կրկն�մ է դասընթացը կամ
2) ծնողի (նրա օրինական ներկայաց�ցչի) դիմ�մի հիման վրա փոխադրվ�մ է հաջորդ դասարան` պայմանով,

որ մինչև հաջորդ �ս�մնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը պետք է հանձնի մեկ կամ երկ� առարկաների
վերաքնն�թյ�նները:

38. Վերաքնն�թյ�նները չհանձնել� դեպք�մ սովորողը կրկն�մ է 36-րդ և 37-րդ կետեր�մ նշված պայմանով
փոխադրված դասարանի դասընթացը` անկախ տվյալ դասարան�մ ստացած գնահատականներից:

39. Ս�յն կարգի 36-րդ կետի 2-րդ, 37-րդ կետի 2-րդ ենթակետերով սահմանված պայմաններով փոխադրվող և/
կամ ս�յն կարգով սահմանված վերաքնն�թյ�ններ հանձնող սովորողի համար �ս�ց�մ կազմակերպել�
նպատակով Հաստատ�թյան տնօրենի հրամանով ստեղծվ�մ է առարկայական մասնագիտական խ�մբ:

40. Հիմք ընդ�նելով մասնագիտական խմբի կարծիքը և առաջարկ�թյ�նները` սովորողի փաստացի
առարկայական գիտելիքների մասին, Հաստատ�թյան տնօրենը հաստատ�մ է �ս�մնական պլանով
նախատեսված առարկաներից անհատական �ս�ցման ծրագրեր և լրաց�ցիչ պարապմ�նքների
ժամանակաց�յց:

41. Սովորողին ամառային առաջադրանք տալ� կամ դասընթացը կրկնել� վերաբերյալ Հաստատ�թյան
մանկավարժական խորհրդի որոշման մասին, տնօրենի հանձնարար�թյամբ, սովորողի ծնողին (օրինական
ներկայաց�ցչին) տեղյակ է պահ�մ դասղեկը` մանկավարժական խորհրդի նիստից հետո երեք աշխատանքային
օրվա ընթացք�մ` գրավոր ծան�ցմամբ:

42. 2-12-րդ դասարանների �ս�մնական երեքից ավելի առարկաներից տարեկան 1-3 միավոր գնահատված
սովորողները (մինչև 19 տարին լրացած) կրկն�մ են տվյալ �ս�մնական տարվա դասընթացը:

43. Ս�յն կարգի պահանջներին համապատասխան քնն�թյ�ն չհանձնած սովորողներին հետագայ�մ
իրավ�նք է վերապահվ�մ ընդհան�ր հիմ�նքներով հանձնել էքստեռն ավարտական քնն�թյ�ններ և ստանալ
ավարտական փաստաթ�ղթ (վկայական կամ ատեստատ):

44. Հաստատ�թյ�նների 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների սովորողների գիտելիքների ստ�գ�մը,
ավարտական և պետական ավարտական, այդ թվ�մ` �սման մեջ գերազանց առաջադիմ�թյան համար
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարար�թյան գերազանց�թյան մեդալի (այս�հետ`
Մեդալ) հավակնորդների քնն�թյ�նների կազմակերպ�մն � անցկաց�մն իրականացվ�մ է ս�յն կարգի և ՀՀ
կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարարի` տվյալ �ս�մնական տարվա համար հաստատած սովորողի գիտելիքների
ստ�գման, ավարտական և պետական ավարտական քնն�թյ�նների կազմակերպման և անցկացման
ժամանակաց�յցի և աշխատակարգի համաձայն:

 
IV. �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔ�Մ ԲԱՑԱԿԱՅԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂԻ` ՀԱՋՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ ԿԱՄ

ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՀԱՋՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ ՓՈԽԱԴՐ�ՄԸ
 
45. Սովորողի բացակայ�թյ�նների հաշվառ�մն իրականացվ�մ է �ս�մնական տարվա ընթացք�մ և

ամփոփվ�մ է �ս�մնական պարապմ�նքների ավարտից 15 օր առաջ:
46. Ուս�մնական տարվա ընթացք�մ 120-200 ժամ դասերից բացակայած 2-12-րդ դասարանների սովորողների

հաջորդ դասարան փոխադրվել� կամ Հաստատ�թյ�նից դ�րս մնալ� հարցը քննարկվ�մ է մանկավարժական
խորհրդ�մ` մինչև մայիսի 15-ը:

47. Հաստատ�թյան մանկավարժական խորհ�րդը կազմ�մ և տնօրենի հաստատմանն է ներկայացն�մ
տեղեկանք` 2-12-րդ դասարանների սովորողների բացակայ�թյ�նների քանակի, դրանց բն�յթի վերաբերյալ:

48. 10-12-րդ դասարանների սովորողների բացակայ�թյ�նների մասին տեղեկատվ�թյ�նը, մանկավարժական
նիստ�մ քննարկել�ց հետո, Հաստատ�թյան տնօրենի կողմից ներկայացվ�մ է Նախարար�թյ�ն:

49. Որևէ կիսամյակ�մ 2-12-րդ դասարաններ�մ 120-200 ժամ բացակայ�թյան դեպք�մ սովորողի
կիսամյակային գնահատականները չեն նշանակվ�մ` անկախ ընթացիկ գնահատականների առկայ�թյ�նից.

1) Տվյալ կիսամյակի կիսամյակային գնահատականները որոշվ�մ են լրաց�ցիչ քնն�թյ�նների և ամփոփիչ
ստ�գողական աշխատանքների միջոցով` ս�յն կարգի համաձայն:



10/23/2018 DocumentView

http://www.arlis.am/ 7/8

Տարեկան գնահատականները որոշվ�մ են երկ� կիսամյակների գնահատականների հանրագ�մարների
միջինացման արդյ�նք�մ:

2) Ուս�մնական տարվա ընթացք�մ 2-12-րդ դասարաններ�մ 120-200 ժամ բացակայ�թյան դեպք�մ բոլոր
առարկաների տարեկան գնահատականները որոշվ�մ են լրաց�ցիչ քնն�թյ�նների և ամփոփիչ ստ�գողական
աշխատանքների միջոցով` ս�յն կարգի համաձայն:

50. 2-12-րդ դասարաններ�մ 120-200 ժամ բացակայ�թյան դեպք�մ սովորողները, տվյալ տարվա մայիսի 20-
30-ը ընկած ժամանակահատված�մ լրաց�ցիչ քնն�թյ�ններ են հանձն�մ «Մայրենի» (ազգային
փոքրամասն�թյ�նների դասարանների համար «Մայրենի լեզ� և գրական�թյ�ն», «Ասորերեն», «Ռ�սաց լեզ�»),
«Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն», և «Մաթեմատիկա» («Հանրահաշիվ», «Երկրաչափ�թյ�ն») առարկաներից,
ամփոփիչ ստ�գողական աշխատանքներ` �ս�մնական պլանով սահմանված մյ�ս առարկաներից:
«Ֆիզկ�լտ�րա» առարկայից անցկացվ�մ է ստ�գարք.

1) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակ�մ 120-200 ժամ բացակայ�թյ�ն �նենալ� դեպք�մ սովորողը լրաց�ցիչ
քնն�թյ�ն է հանձն�մ այն առարկաներից, որոնք ընտրել է:

(50-րդ կետը լրաց. 18.05.17 N 554-Ն)

51. 2-12-րդ դասարաններ�մ 200 ժամից ավելի բացակայել� կամ ս�յն կարգով նախատեսված 3 և ավելի
առարկաների քնն�թյ�ններից (այդ թվ�մ` վերաքնն�թյ�ններից) և ամփոփիչ ստ�գողական աշխատանքներից
1-3 միավոր գնահատված լինել� դեպքեր�մ սովորողը կրկն�մ է դասընթացը, իսկ 9-րդ և 12-րդ դասարանների 19
տարին լրացած սովորողը դ�րս է մն�մ �ս�մնական հաստատ�թյ�նից:

52. Բոլոր դասարանների քննական և ստ�գողական առաջադրանքները մշակվ�մ են Հաստատ�թյան
մեթոդմիավոր�մների կողմից` առնվազն 3 տարբերակով: Դրանք հաստատվ�մ են Հաստատ�թյան տնօրենի
կողմից:

53. Հաստատ�թյան տնօրենը կազմ�մ է ս�յն կետ�մ նշված քնն�թյ�նների ժամանակաց�յցը և
տեղեկացն�մ Նախարար�թյանն � լիազոր մարմնին: Քնն�թյ�ններին կարող են մասնակցել Նախարար�թյան և
(կամ) լիազոր մարմնի ներկայաց�ցիչը (ները):

54. Լրաց�ցիչ քնն�թյ�նների և ամփոփիչ ստ�գողական աշխատանքների հիման վրա նշանակվ�մ են
սովորողի տարեկան գնահատականները:

 
V. �ՍՄԱՆ ՄԵՋ ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԱՌԱՋԱԴԻՄ�ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ

ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�ԹՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑ�ԹՅԱՆ ՄԵԴԱԼԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑ�ՄԸ

 
55. Մեդալի ներկայացվ�մ է 9-րդ դասարանը հիմնական կրթ�թյան գերազանց�թյան վկայականով ավարտած

և 10-12-րդ դասարաններ�մ բոլոր առարկաներից տարեկան, իսկ առանձին գործող ավագ դպրոցներ�մ նաև 10-րդ
և 11-րդ դասարանների փոխադրական քնն�թյ�ններից 9 կամ 10 միավոր և (կամ) 18-20 միավոր գնահատված
սովորողը:

56. Ուս�մնական պլանով նախատեսված որևէ առարկայից չգնահատված սովորողը, որպես Մեդալի
հավակնորդ, չի ներկայացվ�մ, բացառ�թյամբ հետևյալ դեպքերի.

1) առողջ�թյան պատճառով «Ֆիզկ�լտ�րա», «Նախնական զինվորական պատրաստ�թյ�ն» առարկաներից
ազատված լինելը,

2) առանձին գործող ավագ դպրոցների բնագիտամաթեմատիկական և արհեստագործական հոսքեր�մ
�ս�մնառ�թյան երեք տարիների ընթացք�մ «Հայոց եկեղեց� պատմ�թյ�ն», «Համաշխարհային պատմ�թյ�ն»
առարկաների` �ս�մնական պլաններով չնախատեսված լինելը,

3) միջազգային պայմանագրի համաձայն` �ս�մնառ�թյան ընթացք�մ մեկ անգամ, մեկ տարի արտերկր�մ
�ս�մ ստացած և ՀՀ վերադարձած սովորողի կողմից առանձին առարկաներ չ�ս�մնասիրելը,

4) դպրոց�մ համապատասխան մասնագետի բացակայ�թյան պատճառով որևէ առարկայի չ�ս�մնասիրելը:
57. Մեդալի հավակնորդ սովորողների անվանացանկերը առաջին կիսամյակն ամփոփել�ց անմիջապես հետո

Հաստատ�թյ�նները ներկայացն�մ են մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթ�թյան
վարչ�թյ�ն (այս�հետ` Վարչ�թյ�ն), իսկ Նախարար�թյան ենթակայ�թյան և ոչ պետական հանրակրթական
�ս�մնական հաստատ�թյ�նների սովորողների անվանացանկերը` Նախարար�թյ�ն:

58. Մինչև ապրիլի 1-ը Վարչ�թյ�նները և Նախարար�թյ�նը Հաստատ�թյ�ններ�մ ստ�գ�մ են
ներկայացված փաստաթղթերի օրինական�թյ�նն � հիմնավորված�թյ�նը:

59. Մինչև ապրիլի 10-ը Վարչ�թյ�նները ստ�գված ց�ցակները ներկայացն�մ են Նախարար�թյ�ն` կցելով
հիմնավորող փաստաթղթերը (հիմնական կրթ�թյան վկայականի պատճենը, քաղվածք մանկավարժական
խորհրդի որոշ�մից, տեղեկանք սովորողի առաջադիմ�թյան մասին, տեղեկատվ�թյ�ն սովորողի` պետական
ավարտական և միասնական քնն�թյ�նների վերաբերյալ): Ներկայացված Մեդալի հավակնորդների
փաստաթղթերը Նախարար�թյ�ն�մ կարող են կրկնակի �ս�մնասիրվել:
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VI. ՄԵԴԱԼԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐ�ՄԸ
 
60. Մեդալի հավակնորդ բոլոր սովորողները (անկախ �ս�մնական հաստատ�թյան ենթակայ�թյ�նից և

անկախ հաստատ�թյ�ն�մ �ս�ցման լեզվից), այդ թվ�մ` ս�յն կարգի 56-րդ կետի 1-4 ենթակետերի հիմքով
քնն�թյ�ններին մասնակցող սովորողները, «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» և/կամ «Մաթեմատիկա»
առարկաների պետական ավարտական քնն�թյ�նները հանձն�մ են կենտրոնացված կարգով`
մարզկենտրոններ�մ (Երևան քաղաք�մ).

61. Մեդալի հավակնորդ այն շրջանավարտները, որոնց համար «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» և/կամ
«Մաթեմատիկա» առարկաները համարվ�մ են բ�հական ընդ�նել�թյան մրց�թային քնն�թյ�ն, քնն�թյ�ն են
հանձն�մ միասնական համակարգով (պետական ավարտական քնն�թյան միավորները հաշվարկվ�մ են
միասնական քնն�թյան ավարտական մասի գնահատականի հիման վրա):

62. «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» և/կամ «Մաթեմատիկա» առարկաները ոչ մրց�թային լինել� դեպք�մ
Մեդալի հավակնորդի համար հիմք է կենտրոնացված համակարգով հանձնված պետական քննական առարկայի
գնահատականը:

63. Կենտրոնացված համակարգով հանձնվող «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» և «Մաթեմատիկա»
առարկաներից պետական ավարտական քնն�թյ�ններն անցկացվ�մ են Նախարար�թյան կողմից նախապես
որոշված` մարզի (Երևան քաղաքի) որևէ Հաստատ�թյ�ն�մ` տվյալ քնն�թյ�նների համար սահմանված օրերին:

64. Պետական ավարտական քնն�թյ�նների նախապատրաստման համար պատասխանատ� է
Հաստատ�թյան տնօրենը: Քնն�թյ�նների ընթացքը և աշխատանքների ստ�գ�մը վերահսկ�մ են
Նախարար�թյան ներկայաց�ցիչները:

65. «Հայոց լեզ� և հայ գրական�թյ�ն» և «Մաթեմատիկա» առարկաների քննական աշխատանքները
ստ�գվ�մ են ՀՀ կրթ�թյան և գիտ�թյան նախարարի հրամանով ստեղծված ստ�գող հանձնաժողովի կողմից,
քնն�թյան օրը` ԳԹԿ-ի համակարգչային կայք�մ տեղադրված թեստերի ճիշտ պատասխանների հիման վրա:
Ստ�գող հանձնաժողովի նախագահը ի պաշտոնե Նախարար�թյան ներկայաց�ցիչն է: Հանձնաժողովի
անդամները չեն կարող լինել տվյալ առարկայի մասնագետներ: Քննական գրավոր աշխատանքները, մինչև դրանց
ստ�գման ավարտը, պահվ�մ են քննական հանձնաժողովի նախագահի մոտ:

66. «Հայոց պատմ�թյ�ն» առարկայից պետական ավարտական քնն�թյ�նը և «Ֆիզկ�լտ�րա» առարկայից
ստ�գարքը` Մեդալի հավակնորդը հանձն�մ է իր Հաստատ�թյ�ն�մ` ն�յն կարգով, ինչ կարգով մյ�ս
շրջանավարտները` Նախարար�թյան վերահսկող�թյամբ:

67. Մեդալի հավակնորդ սովորողի, ինչպես նաև Հաստատ�թյան մյ�ս սովորողների համար քննական
առաջադրանքները բովանդակ�թյամբ � կառ�ցվածքով ն�յնն են:

68. Մինչև հ�նիսի 25-ը Հաստատ�թյ�նը մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) Վարչ�թյ�ն է
ներկայացն�մ տեղեկանք` Հաստատ�թյ�ն�մ «Հայոց պատմ�թյ�ն» առարկայից պետական ավարտական
քնն�թյան և «Ֆիզկ�լտ�րա» առարկայից ստ�գարքի արդյ�նքների մասին: Ստացված արդյ�նքները
ընդհանրացվ�մ են մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) Վարչ�թյ�ն�մ և մինչև հ�նիսի 28-ը
ներկայացվ�մ են Նախարար�թյ�ն: Նախարար�թյան ենթակայ�թյան Հաստատ�թյ�նները ս�յն կետով
նախատեսված տեղեկանքը ն�յն ժամկետ�մ ներկայացն�մ են Նախարար�թյ�ն:

69. Պետական ավարտական քնն�թյ�ններից 20 միավորային համակարգ�մ` 18, 19, 20 կամ 10 միավորային
համակարգ�մ` 9, 10 միավոր ստացած Մեդալի հավակնորդները պարգևատրվ�մ են Մեդալով:

 70. Ս�յն կարգի 16-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «համակցված առաջադրանքներով` գրավոր» արտահայտ�թյան
պահանջը �ժի մեջ է մտն�մ 2019 թվականից:

(70-րդ կետը լրաց. 18.05.17 N 554-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 20.07.12 N 728-Ն, խմբ., փոփ. 28.03.13 N 272-Ն, լրաց. 03.03.14 N 145-Ն, լրաց.,

խմբ. 08.05.14 N 491-Ն, 23.06.15 N 605-Ն, խմբ. 22.09.15 N 804-Ն, 05.05.16 N 400-Ն, 10.10.16 N 997-Ն, 09.12.16 N

1265-Ն,  լրաց. 18.05.17 N 554-Ն)


