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Համարը N 12-Ն Տեսակը Հիմնական
Տիպը Հրաման Կարգավիճակը Գործ�մ է

Սկզբնաղբյ�րը ՀՀԳՏ 2017.05.02/15(584) Հոդ.162 Ընդ�նման վայրը Երևան
Ընդ�նող մարմինը Առողջապահ�թյան նախարար Ընդ�նման ամսաթիվը 28.03.2017

Ստորագրող մարմինը Առողջապահ�թյան նախարար Ստորագրման ամսաթիվը 28.03.2017
Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 12.05.2017 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

Կատարել է փոփոխ�թյ�ններ հետևյալ  
փաստաթղթեր�մ`

Յ�րաքանչյ�ր փոփոխվողին 

համապատասխանող ինկորպորացիան` 

ԱռղջՆխ,11.02.2002,N 82 ԱռղջՆխ,11.02.2002,N 82

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
�Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ԵՎ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատ�թյան
նախարար�թյան կողմից

13 ապրիլի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10017157

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
 

       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
 

28 մարտի 2017թ. N 12-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
 

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ�

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի
N 82 ՀՐԱՄԱՆՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
Հիմք ընդ�նելով «Հայաստանի Հանրապետ�թյան բնակչ�թյան սանիտարահամաճարակային

անվտանգ�թյան ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 4-րդ հոդվածը, «Իրավական
ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը և
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշմամբ հաստատված
Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարար�թյան կանոնադր�թյան 12-րդ կետի «դ»
ենթակետը.
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Հրամայ�մ եմ`

 
1. Հաստատել`
1) «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող �ս�մնական հաստատ�թյ�ններին ներկայացվող պահանջներ»

N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2002 թվականի

փետրվարի 11-ի ««Հանրակրթական դպրոցների կառ�ցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական
կանոնները հաստատել� մասին» N 82 հրամանը:

3. Ս�յն հրամանն �ժի մեջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը,
բացառ�թյամբ 16-րդ, 46-րդ, 66-րդ կետերի, որոնք �ժի մեջ են մտն�մ պաշտոնական հրապարակման օրվանից
մեկ տարի հետո:

 
Լ. Ալթ�նյան

 
 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահ�թյան նախարարի

2017 թվականի մարտի 28-ի

N 12-Ն հրամանի

 
«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 
ԳԼ�Խ I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 
1. Ս�յն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այս�հետ` կանոններ) �ղղված են �ս�մնական

գործընթաց�մ ընդգրկված սովորողների և անձնակազմի առողջ�թյան համար վտանգավոր և վնասակար
գործոնների, անբարենպաստ պայմանների ազդեց�թյան կանխարգելմանը և սահման�մ են նոր կառ�ցվող,
վերակառ�ցվող, շահագործվող հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատ�թյան (այս�հետ`
հաստատ�թյ�ն) տեղադրմանը, հողամասի, տարածքի, շենք-շին�թյ�նների սենքերի կառ�ցվածքին, գ�յքին,
սարքավոր�մներին, հաստատ�թյան սենքերի օդի ջերմային ռեժիմին, բնական և արհեստական լ�սավոր�թյանը,
ջրամատակարարմանը և կեղտաջրերի հեռացմանը, կրթական գործընթացի ռեժիմին, սովորողների բժշկական
օգն�թյան և սպասարկման կազմակերպմանը, հաստատ�թյան պահպանման և սանիտարական վիճակին
ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները:

2. Ս�յն կանոնների պահանջները տարածվ�մ են հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր
�ս�մնական հաստատ�թյ�նների (այս�հետ՝ հաստատ�թյ�ն) վրա, անկախ դրանց սեփական�թյան և
կազմակերպական-իրավական ձևից, գերատեսչական պատկանել�թյ�նից:

3. Հաստատ�թյ�ններ�մ սովորողների սննդի կազմակերպ�մն իրականացվ�մ է համաձայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2014 թվականի հ�նիսի 6-ի N 32-Ն հրամանի պահանջների:

4. Հաստատ�թյ�ններ�մ ինֆորմատիկայի կաբինետներին ներկայացվող պահանջները կարգավորվ�մ են
համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N
19-Ն հրամանի պահանջների:

5. Հաստատ�թյ�ններ�մ աղմ�կի թ�յլատրելի մակարդակներին ներկայացվող պահանջները կարգավորվ�մ
են համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138
հրամանի պահանջների:

6. Հաստատ�թյ�նների (քոլեջներ, վարժարաններ, կրթահամալիրներ և այլն) կազմ�մ նախադպրոցական
�ս�մնական հաստատ�թյ�նների (խմբերի) տեղակայման դեպք�մ վերջիններիս համար ապահովվ�մ է
առանձին մ�տք և ապահովվ�մ է նախադպրոցական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններին ներկայացվող
պահանջները՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2002 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի N 857 հրամանի:

 
ԳԼ�Խ II. ՆՈՐ ԿԱՌ�ՑՎՈՂ, ՎԵՐԱԿԱՌ�ՑՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅԱՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ, ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ, ՇԵՆՔ-

ՇԻՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՍԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔԻՆ, Գ�ՅՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
7. Նոր կառ�ցվող, վերակառ�ցվող հաստատ�թյ�ններ�մ շենք-շին�թյ�նների տեղադրմանը և

հողամասերի գործառնական կառ�ցվածքին, սենքերի գործառնական խմբերին, կազմին և մակերեսներին,
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ծավալահատակագծային լ�ծ�մներին, կահ�յքի և սարքավոր�մների տեղադրմանը, բնական և արհեստական
լ�սավոր�թյանը, ինսոլյացիային, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, ջեռ�ցմանը և օդափոխ�թյանը,
սենքերի ներքին հարդարմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքաշին�թյան նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 9-ի N 103-Ն հրամանով:

8. Նոր կառ�ցվող և վերակառ�ցվող հաստատ�թյան տեխնոլոգիայի կաբինետ�մ անհրաժեշտ է նախատեսել
ոչ պակաս քան 2 սենք, խոհարար�թյան և կար�ձևի �ս�ցման համար: Խոհարար�թյան սենք�մ անհրաժեշտ է
նախատեսել տաք և սառը ջրով լվացման ավազան և խոհարարական գ�յք:

9. Նոր կառ�ցվող և վերակառ�ցվող հաստատ�թյան միջանցքներ�մ (ռեկրեացիաներ�մ) ապահովվ�մ է ջրի
հոսքի կառավարմամբ խմել� ջրի ցայտաղբյ�ր՝ խմել� նպատակով ջրօգտագործման համար:

10. Նոր կառ�ցվող և վերակառ�ցվող հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների �ս�մնական սենքերը,
ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբան�թյան, նկարչ�թյան, տեխնոլոգիայի կաբինետները, ճաշարանի հիմնական
սենքերը, ցնց�ղարանները, բժշկի կաբինետն ապահովվ�մ են լվացարաններով՝ սառը և տաք
ջրամատակարարմամբ:

11. Նոր կառ�ցվող և վերակառ�ցվող հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների սովորողների սեղանները
�նեն�մ են մակերեսի 12-150 թեք�թյ�ն:

 
ԳԼ�Խ III. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔԻՆ, ՍԵՆՔԵՐԻՆ, Գ�ՅՔԻՆ ԵՎ

ՍԱՐՔԱՎՈՐ�ՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
12. Հանրակրթական հաստատ�թյ�նների սենքերն օգտագործվ�մ են բացառապես ըստ իրենց գործառնական

նշանակ�թյան:
13. Ուս�մնական դասասենյակները չեն տեղակայվ�մ շենքի նկ�ղային և կիսանկ�ղային հարկեր�մ:
14. Հանդերձարանները տեղակայվ�մ են առաջին հարկ�մ (յ�րաքանչյ�ր դասարանին հատկացվ�մ է

առանձին հատված՝ իր կախիչներով) կամ դասասենյակներ�մ՝ ապահովելով սովորողների թվին
համապատասխան կախիչներով:

15. Հանդերձարանները (կախիչներ, հանդերձապահարաններ) կարելի է տեղադրել անմիջապես �ս�մնական
սենյակ�մ, եթե դասարաններ�մ պահպանվ�մ է մեկ սովորողի համար սահմանված՝ 2 մ2 մակերեսի պահանջը:

16. Հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների �ս�ցման համար նախատեսված սենքերը տեղակայ�մ են
առանձին կառ�ցահատված�մ (հարկերի առանձին թևեր�մ):

17. Հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների �ս�մնական կառ�ցահատվածներ�մ նախատեսվ�մ են մեկական
սանհանգ�յց՝ առանձին տղաների և աղջիկների համար: Լվացարանների վերին եզրի բարձր�թյ�նը հատակից
պետք է լինի՝ 0,6մ` 1-ից 4-րդ և 0,7մ` 5-12-րդ դասարանի սովորողների համար:

18. Քիմիայի կաբինետն (կամ կաբինետին կից լաբորատորիան) ապահովվ�մ է քարշիչ պահարանով,
քիմիական նյ�թերի պահպանման համար փակ պահարաններով և չհրկիզվող պահարանով:

19. Հաստատ�թյան շենք�մ արհեստանոցները կահավորվ�մ են երեխաների հասակային
առանձնահատկ�թյ�ններին համապատասխան �ս�մնական գ�յքով � սարքավոր�մներով և օգտագործվ�մ են
ըստ նշանակ�թյան:

20. Հաստատ�թյ�ններ�մ տեղադրվ�մ են 6 չափի սովորողների նստարան (հավելված 1):
21. Մարզադահլիճը նախատեսվ�մ է ֆիզկ�լտ�րայի և արտադասարանական սպորտային

պարապմ�նքների համար:
22. Հաստատ�թյան մարզադահլիճ�մ նախատեսվ�մ են մարզական գ�յքի պահման սենյակ, տղաների և

աղջիկների հանդերձարաններ:
23. Հաստատ�թյան բ�ժկետը (բժշկի կաբինետ) մեկ սենյակ�մ կազմակերպել� դեպք�մ սենյակ�մ

ապահովվ�մ է գործառնական գոտիավոր�մ համապատասխան կահավորմամբ. շարժական միջնապատով
մեկ�սացնելով հիվանդի ժամանակավոր մեկ�սացման համար բժշկական թախտ կամ մահճակալ և
միջամտ�թյ�նների հատված:

24. Հաստատ�թյան բ�ժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովվ�մ է դաստակային կամ ոտնակային կառավարման
լվացարանով, ոտնակային կառավարման բացվող կափարիչով աղբարկղներով, պահարաններով, բ�ժաշխատողի
ձեռքերի և բ�ժկետի մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լ�ծ�յթներով:

25. Հաստատ�թյան բ�ժկետի (բժշկի կաբինետ) բժշկական գործիքների և սարքավոր�մների ցանկը
սահմանվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն
որոշման 1-ին հավելվածով հաստատված դպրոց-նախադպրոցական հաստատ�թյ�նների բ�ժկետ/կաբինետ
տեխնիկական և որակավորման պահանջներով � պայմաններով:

26. Հաստատ�թյան բ�ժկետ�մ (բժշկի կաբինետ) ապահովվ�մ են անհրաժեշտ դեղեր և բժշկական
նշանակ�թյան ապրանքներ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

27. Հաստատ�թյան հարկեր�մ տեղակայվ�մ են աղջիկների և տղաների առնվազն մեկական
սանհանգ�յցներ, որոնց սենքերն �նեն�մ են ամբողջական մակերեսներ, հատակը լին�մ է սալիկապատ կամ
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պատվ�մ է ջրանթափանց այլ ծածկով: Յ�րաքանչյ�ր մասնաշենք�մ նախատեսվ�մ է անձնակազմի համար
սանհանգ�յց:

28. Հաստատ�թյան զ�գարանակոնքերը և մյ�ս սարքավոր�մները շահագործվ�մ են սարքին վիճակ�մ:
Լվացարանների, զ�գարանակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ համակարգերի և այլ
սարքավոր�մների անսարք�թյ�նները վերացվ�մ են անմիջապես:

29. Հաստատ�թյան զ�գարանների սենքերը և սարքավոր�մները պահվ�մ են մաք�ր վիճակ�մ,
ապահովվ�մ են հեղ�կ օճառով, ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ
օգտագործման սրբիչներով, զ�գարանի թղթով: Ճանճերից պաշտպանվել� համար, զ�գարանների սենքերի
լ�սամ�տների օդանցքները ցանցապատվ�մ են:

30. Հաստատ�թյան զ�գարաններն ապահովվ�մ են ջրհոսքի հարմարանքով (տրապ):
31. Հաստատ�թյ�ններն ապահովվ�մ են ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման (կոյ�ղ�) ներքին

ցանցերով, որոնք միացվ�մ են ջրամատակարարման և ջրահեռացման արտաքին ցանցերին: Չկոյ�ղացված
բնակավայրեր�մ տեղակայված հաստատ�թյ�ններ�մ կեղտաջրերի հեռաց�մը իրականացվ�մ է համաձայն
ս�յն կանոնների 69-րդ, 70-րդ կետերի:

32. Հաստատ�թյ�ններ�մ առկա լվացարաններին միացվող տաք ջ�րը պետք է լինի 37 աստիճան ցելսի�սից
ոչ բարձր:

33. Հաստատ�թյան հողատարածքի կանաչապատ�մն իրականացնելիս բացառ�մ են թ�նավոր պտ�ղներով
ծառերի և թփերի առկայ�թյ�նը: Հաստատ�թյան սենքեր�մ ևս չեն տեղադր�մ թ�նավոր հատկ�թյ�ններով,
պտ�ղներով դեկորատիվ բ�յսեր:

34. Ուս�մնական սենքեր�մ օգտագործվ�մ են սովորողների սեղաններ (մեկտեղանի և երկտեղանի),
գծագրական կամ լաբորատոր սեղաններ: Սեղանները տեղադրվ�մ են երեք շարքով, սակայն կարող են տեղադրվել
նաև երկ� կամ մեկ շարքով՝ կախված դասարան�մ սովորողների թվից: Խմբակային պարապմ�նքների դեպք�մ
հնարավոր է դասավորման խմբային տարբերակը: Քառակ�սի կամ լայնաձիգ կառ�ցվածքի �ս�մնական
սենյակներ�մ նստարանները կարող են տեղադրվել նաև քառաշարք:

35. Սովորողների հասակին համապատասխան կահ�յքի (սովորողների նստարանների) ընտր�թյան համար
կատարվ�մ է դրա գ�նային մակնշ�մ (հավելված 1): Ուս�մնական սենքեր�մ նստարանները տեղադրվ�մ են
ըստ դրանց չափսերի՝ փոքրերը գրատախտակին մոտ, մեծերը գրատախտակից հեռ�:

36. Լսող�թյան և տեսող�թյան խանգար�մներով երեխաներին նստեցն�մ են առաջին շարքեր�մ, ընդ որ�մ
տեսող�թյան ցածր սր�թյամբ սովորողները պետք է նստեն պատ�հանների կողմից առաջին շարք�մ:

37. Ուս�մնական տարվա ընթացք�մ պարբերաբար եզրային շարքեր�մ նստած երեխաներին փոխ�մ են
տեղերով՝ պահպանելով հասակային առանձնահատկ�թյ�ններին համապատասխան նստեց�մը:

38. Ուս�մնական սենքերի կահավորման ժամանակ պահպանվ�մ են կահ�յքի և նստարանների կամ
սեղանների միջև անց�մների հետևյալ չափսերն � պատերից հեռավոր�թյ�նը (սանտիմետր).

1) երկտեղանի սեղանների շարքերի միջև՝ առնվազն 60,
2) մեկտեղանի սովորողների սեղանների շարքերի միջև` 50,
3) սեղանների շարքի և արտաքին պատի միջև՝ 70,
4) սովորողների հետևի սեղանների և պատերի միջև` 100,
5) սովորողների հետևի սեղանների և պատերի միջև, եթե պատերի տակ շարվ�մ են պահարաններ և/կամ

կախիչներ` 140,
6) ց�ցադրական սեղանից մինչև սովորողների սեղանները՝ 60,
7) առաջին սովորողների նստարանից մինչև գրատախտակը, ոչ պակաս, քան՝ 240, իսկ քառակ�սի կամ

լայնաձիգ �ս�մնական սենյակներ�մ՝ նստարանների քառաշարք դասավորման դեպք�մ՝ 300,
8) սովորողների վերջին նստատեղից մինչև գրատախտակն առավելագ�յն հեռավոր�թյ�նը 860,
9) աշխատանքային դիրք�մ գրատախտակի ներքևի եզրի բարձր�թյ�նը հատակից`
ա. 1-ին դասարանների համար՝ 70-75,
բ. 2-4-րդ դասարանների համար՝ 75-80,
գ. 5-12-րդ դասարանների համար՝ 80-90:
39. Հաստատ�թյան փայտամշակման և մետաղամշակման արհեստանոց�մ ապահովվ�մ է դազգահների

ինչպես ձախակողմյան, այնպես էլ աջակողմյան լ�սավոր�մ` լ�սակիր պատին զ�գահեռ տեղադրմամբ:
40. Հաստատ�թյան փայտամշակման և մետաղամշակման արհեստանոց�մ մեկ դազգահով շարքերի միջև

նվազագ�յն հեռավոր�թյ�նը 1,0 մետր է, երկ� դազգահի դեպք�մ՝ 1,5 մետր: Դազգահների վրա մամլիչներն
ամրացվ�մ են իրարից 0,9 մետր հեռավոր�թյան վրա` հաշվարկը կատարվ�մ է առանցքներով:

41. Հաստատ�թյան մետաղամշակման դազգահներն �նեն�մ են պաշտպանիչ ցանցեր` 0,65-ից 0,7 մետր
բարձր�թյամբ: Ծակող, սրող և այլ հաստոցները տեղադրվ�մ են հատ�կ հիմքերի վրա և կահավորվ�մ են
պաշտպանիչ ցանցերով, ապակիներով և տեղային լ�սավորմամբ:

42. Հաստատ�թյան արհեստանոց�մ սովորողները բոլոր աշխատանքները կատար�մ են հատ�կ հագ�ստով
(խալաթ, գոգնոց, բերետ, գլխանոց, ձեռնոց): Աչքին վնասվածք հասցնել� վտանգ սպառնացող աշխատանքների
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դեպք�մ օգտագործ�մ են պաշտպանիչ ակնոց:
43. Շահագործվող հաստատ�թյան տեխնոլոգիայի կաբինետը մեկ սենյակ�մ կազմակերպել� դեպք�մ

սենյակ�մ ապահովվ�մ է գործառնական գոտիավոր�մ՝ համապատասխան կահավորմամբ և հոսող սառը և տաք
ջրով:

44. Ուս�մնական սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի ծածկ�յթները լին�մ են ամբողջական և հարթ,
առանց խոնավ�թյան և բորբոսի հետքերի: Սենքերի մակերեսների անհարթ�թյ�նները, ճեղքերը վերացն�մ են
արձակ�րդների ընթացք�մ կամ անմիջապես: Հատակի և պատերի (1,7 մետր բարձր�թյամբ) ծածկ�յթը պետք է
հնարավոր�թյ�ն ընձեռի խոնավ մաքրման համար:

 
ԳԼ�Խ IV. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
45. Հաստատ�թյ�ններ�մ ջեռ�ց�մը, օդափոխ�թյ�նը, օդի լավորակ�մն ապահով�մ է ս�յն

սանիտարական կանոնների 47-րդ, 48-րդ և 50-րդ կետերով սահմանված միկրոկլիմայական պայմանները:
46. Հաստատ�թյ�ն�մ վառարանային ջեռ�ց�մ չի թ�յլատրվ�մ:
47. Հաստատ�թյան �ս�մնական սենքերը լիարժեք օդափոխվ�մ են դասամիջոցներին, իսկ ռեկրեացիաները`

դասերի ընթացք�մ: Դասերի ավարտից հետո և դասերից առաջ, ինչպես նաև առաջին � երկրորդ հերթափոխերի
միջև ընդմիջման ժամանակ կատարվ�մ է սենքերի միջանցիկ օդափոխ�թյ�ն: Միջանցիկ օդափոխ�թյան
տևող�թյ�նը որոշվ�մ է ելնելով եղանակային պայմաններից և համապատասխան�մ է հավելված 3-�մ
սահմանված պահանջներին:

48. Հաստատ�թյան սենքեր�մ ապահովվ�մ է օդի հետևյալ ջերմաստիճանը.
1) դասարաններ�մ, �ս�մնական կաբինետներ�մ, դասախոս�թյ�նների լսարան�մ, գրադարան�մ,

բ�ժկետ�մ (բժշկի կաբինետ), մարզադահլիճի հանդերձարաններ�մ, լաբորատորիաներ�մ, խմբակային
պարապմ�նքների սենյակներ�մ, հանդիս�թյ�նների դահլիճ�մ` առնվազն 18-22 աստիճան ցելսի�ս,

2) �ս�մնական արհեստանոցներ�մ, նախասրահ�մ, հանդերձարան�մ և ռեկրեացիաներ�մ ց�րտ
եղանակային պայմաններ�մ՝ առնվազն 18-20 աստիճան ցելսի�ս, իսկ մարզադահլիճ�մ՝ 17-19 աստիճան
ցելսի�ս:

49. Հաստատ�թյան մարզադահլիճ�մ դասերի ժամանակ 5 աստիճան ցելսի�սից բարձր արտաքին
ջերմաստիճանի պայմաններ�մ բացվ�մ են մեկ-երկ� պատ�հան: Ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպք�մ,
մարզադահլիճ�մ պարապմ�նքներն անցկացվ�մ են բաց օդանցքներով, իսկ միջանցիկ օդափոխ�թյ�նը
կատարվ�մ է դասամիջոցների ժամանակ՝ սովորողների բացակայ�թյամբ:

50. Հաստատ�թյ�նների սենքեր�մ ապահովվ�մ է օդի հարաբերական խոնավ�թյ�նը` 40-60 տոկոսի
սահմաններ�մ:

51. Հաստատ�թյան տեխնոլոգիա առարկայի �ս�ցման արհեստանոցներ�մ, որտեղ հաստոցների և
սարքավոր�մների վրա աշխատանքը կապված է ջերմ�թյան և փոշ� արտազատման հետ, տեղադրվ�մ է
տեղային արտաձիգ մեխանիկական օդափոխ�թյ�ն:

 
ԳԼ�Խ V. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ Լ�ՍԱՎՈՐ�ԹՅԱՆԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
52. Ուս�մնական սենքերն ապահովվ�մ են բնական լ�սավոր�թյամբ: Հաստատ�թյան �ս�մնական

սենքեր�մ անկախ լ�սավորման տիպից, սովորողների աշխատանքային տեղերն անհրաժեշտ է դասավորել
այնպես, որպեսզի ապահովվի ձախակողմյան բնական լ�սավոր�թյ�ն:

53. Վեց մետրից ավել խոր�թյ�ն �նեցող �ս�մնական սենքեր�մ, անհրաժեշտ է նախատեսել նաև
աջակողմյան արհեստական լ�սավոր�մ:

54. Հիմնական լ�յսի հոսքը սովորողի աշխատանքային տեղի առջևից կամ հետևից արգելվ�մ է:
55. Հաստատ�թյ�նների սենքեր�մ ապահովվ�մ է բնական և արհեստական լ�սավոր�մ՝ ս�յն կանոնների

62-րդ, 63-րդ կետեր�մ սահմանված նորմերի համաձայն: Ուս�մնական սենքեր�մ, միակողմանի կողային բնական
լ�սավորման դեպք�մ, բնական լ�սավոր�թյան գործակիցը (ԲԼԳ-ն) պետք է լինի 1,5%-ից ոչ պակաս (լ�սային
խորշերին հակառակ պատից 1մ հեռավոր�թյան վրա):

56. Ուս�մնական սենքերի և կաբինետների պատ�հաններն ապահովվ�մ են արևապաշտպան միջոցներով,
այդ թվ�մ՝ վերամբարձ-շրջվող վարագ�յրներով (շերտավարագ�յրներով):

57. Հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների համար գրատախտակի համար օգտագործվ�մ են մ�գ-կանաչ,
մ�գ-դարչնագ�յն գ�յնի ներկեր: Մարկերային գրատախտակները 1-4-րդ դասարաններ�մ չեն օգտագործվ�մ,
իսկ բարձր դասարաններ�մ օգտագործման դեպք�մ մարկերի գ�յնը լին�մ է կոնտրաստային՝ սև, կապ�յտ,
կարմիր, շագանակագ�յն և կանաչ գ�յների մ�գ երանգներով:
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58. Ուս�մնական սենքեր�մ նախատեսվ�մ է հիմնական�մ լյ�մինեսցենտ լ�սավոր�մ` լ�մինեսցենտային
լամպերով՝ ապահովված պաշտպանիչ պիտ�յքակազմով: Թ�յլատրվ�մ է օգտագործել նաև պաշտպանիչ
պիտ�յքակազմով շիկացման լամպեր:

59. Միևն�յն սենք�մ չեն օգտագործվ�մ շիկացման և լյ�մինեսցենտ լամպեր միաժամանակ:
60. Ուս�մնական սենքեր�մ կիրառվ�մ է ընդհան�ր լ�սավորման համակարգ: Լյ�մինեսցենտ լամպերը

տեղադրվ�մ են լ�սակիր պատին զ�գահեռ` արտաքին պատից 1,2 մետր և ներքին պատից 1,5 մետր
հեռավոր�թյան վրա:

61. Ուս�մնական սենքեր�մ լ�սավորման նորմատիվ մակարդակը չապահովել� դեպք�մ գրատախտակը
կահավորվ�մ է պաշտպանիչ պիտ�յքակազմով լ�սատ� հարմարանքով և լ�սավորվ�մ է գրատախտակին
հայելային զ�գահեռ տեղադրված` 2 լ�սամփոփներով:

62. Ուս�մնական կաբինետներ�մ, լսարաններ�մ, լաբորատորիաներ�մ լ�սավորման մակարդակը
համապատասխան�մ է հետևյալ ց�ցանիշներին.

1) աշխատանքային սեղանների վրա՝ (�ս�մնական սենքեր�մ և կաբինետներ�մ` բացառ�թյամբ՝
տեխնոլոգիայի և նկարչ�թյան կաբինետների, գրադարան�մ, �ս�ցչանոց�մ) ոչ պակաս քան 300 լյ�քս,

2) գրատախտակի վրա՝ 300- 500 լյ�քս,
3) տեխնոլոգիայի և նկարչ�թյան կաբինետներ�մ՝ ոչ պակաս քան 500 լյ�քս,
4) հանդիս�թյ�նների և մարզադահլիճ�մ (հատակի վրա)՝ ոչ պակաս քան 200 լյ�քս,
5) միջանցքներ�մ՝ ռեկրեացիաներ�մ (հատակի վրա)՝ ոչ պակաս քան 150 լյ�քս:
63. Տեխնիկական միջոցներ օգտագործել� ժամանակ սովորողների սեղանի վրա լ�սավոր�մը ոչ պակաս քան

300 լյ�քս է: Պրոյեկտորների օգտագործման ժամանակ սովորողների սեղանի վրա լ�սավոր�մը ոչ պակաս քան
500 լյ�քս է:

64. Ուս�մնական սենքեր�մ սովորողների սեղանների աշխատանքային մակերեսները պետք է պաշտպանված
լինեն արևի �ղղակի ճառագայթներից:

65. Լ�սամփոփների անսարք լամպերը ժամանակին փոխվ�մ են: Սովորողները չեն ներգրավվ�մ նշված
աշխատանքներին: Փչացած և այրված լյ�մինեսցենտ լամպերը հավաքվ�մ են և մինչև հանձն�մը պահվ�մ
երեխաների համար անհասանելի տեղ�մ:

 
ԳԼ�Խ VI. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆԸ ԵՎ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ

ՀԵՌԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
66. Հաստատ�թյան շենքն ապահովվ�մ է շ�րջօրյա խմել�-տնտեսական հոսող ջրով, ջրահեռացման

համակարգով: Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպք�մ, առնվազն սանհանգ�յցների
սարքավոր�մները (լվացարանները, զ�գարանակոնքերը) ապահովվ�մ են ջրակ�տակիչ տարող�թյ�ններով՝
մշտական հոսող ջրի ապահովման համար:

67. Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգից, այդ թվ�մ՝ հաստատ�թյան ջրակ�տակիչ
տարող�թյ�ններով կամ հաստատ�թյան սեփական աղբյ�րից տրվող խմել� ջրի որակը համապատասխան�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանի
պահանջներին:

68. Հաստատ�թյան սեփական աղբյ�րից տրվող խմել� ջրի աղբյ�րի կառ�յցի համար ապահովվ�մ է
սանիտարական պահպանման գոտիներին ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան
նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրամանի պահանջները:

69. Չկոյ�ղացված բնակավայրեր�մ տեղակայված հաստատ�թյ�ններ�մ, միայն տեղային մաքրման
սարքավոր�մների առկայ�թյան դեպք�մ, տեղադրվ�մ է կոյ�ղ� ներքին ցանց՝ միացված կեղտաջրերի
կ�տակման ջրանթափանց հորին կամ կեղտաջրերի տեղային մաքրման սարքավորմանը: Կեղտաջրերի
կ�տակման ջրանթափանց հորից կեղտաջրերի հեռաց�մը կատարվ�մ է մասնագիտացված կազմակերպ�թյան
կողմից՝ հորի 2/3 լցվել�ց հետո:

70. Չկոյ�ղացված գյ�ղական բնակավայրերի թերկոմպլեկտավորված՝ մինչև 50 սովորող �նեցող
հաստատ�թյ�ններ�մ տեղադրվ�մ են ջրանթափանց կեղտաջրերի կ�տակման հորով զ�գարաններ և
լվացարաններ, որոնցից կեղտաջրերի հեռաց�մը կատարվ�մ է 69-րդ կետ�մ սահմանված կարգով:

 
ԳԼ�Խ VII. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՌԵԺԻՄԻՆ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 
71. Դասարան�մ սովորողների քանակը որոշվ�մ է՝ ելնելով 15-րդ կետով սահմանված մեկ սովորողի համար

սահմանված մակերեսի հաշվարկից, ինչպես նաև հաշվի առնելով 38-րդ կետով սահմանված դասասենյակներ�մ
կահավորման � բնական, արհեստական լ�սավորման պահանջները:
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72. Սովորողների օրական և շաբաթական �ս�մնական ծանրաբեռնված�թյան առավելագ�յն թ�յլատրելի
նորմերը սահմանվ�մ են համաձայն հավելված 6-ի:

73. Սովորողների �ս�մնական պարապմ�նքների ժամանակ հոգնած�թյան, կեցվածքի, տեսող�թյան
խանգար�մների կանխարգելման նպատակով դասերի ընթացք�մ կազմակերպ�մ են ֆիզկ�լտ դադարներ և
աչքերի համալիր վարժ�թյ�ններ՝ համաձայն Հավելված՝ 4-ի և 5-ի: Ֆիզիկական կ�լտ�րայով բացօթյա
պարապմ�նքներ իրականացնել� պայմանները բերվ�մ է հավելված 9-�մ:

74. Դասերի ժամանակ, համակարգիչների օգտագործման դեպք�մ, տեսաէկրանային տերմինալներով
(այս�հետ՝ ՏԷՏ) պարապմ�նքների տևող�թյ�նը համապատասխան�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 19-Ն հրամանի պահանջներին: ՏԷՏ-ով
պարապմ�նքներից հետո, աշխատանքային տեղ�մ, կատարվ�մ են աչքերի համալիր վարժ�թյ�ններ՝
համաձայն հավելված 5-ի:

75. Հաստատ�թյան 1-9-րդ դասարաններ�մ ն�յն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող)
դասերի անցկաց�մ չի թ�յլատրվ�մ՝ բացառ�թյամբ Հավելված 7-ի 2-րդ կետով սահմանված առարկաներից, իսկ
10-12-րդ դասարաններ�մ թ�յլատրվ�մ է ն�յն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի
անցկաց�մ:

76. Դասաց�ցակը կազմվ�մ է հաշվի առնելով առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակը,
սովորողների օրվա և շաբաթվա մտավոր աշխատ�նակ�թյան առավելագ�յն թ�յլատրելի նորմերը,
դասաց�ցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները՝ համաձայն հավելված 6, 7-ի:

77. Դասամիջոցների տևող�թյ�նը կազմ�մ է 10-ական րոպե, մեծ դասամիջոցի տևող�թյ�նը կազմ�մ է 20-30
րոպե, հնարավոր է կազմակերպել 2 դասամիջոց 20-ական րոպե: Մեծ դասամիջոցը կազմակերպվ�մ է 2-րդ և/կամ
3-րդ դասաժամերից հետո:

78. Սովորողների կողմից բերվող դասագրքերի և գրենական պիտ�յքների հավաքած�ի քաշը չպետք է
գերազանցի 1-ին, 2-րդ դասարանների սովորողների համար 1,5 կգ, 3-րդ, 4-րդ դասարանների սովորողների համար՝
2 կգ, 5-6-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 2,5 կգ, 7-8-րդ դասարանների սովորողների համար՝ 3,5 կգ, 9-12-
րդ դասարանների սովորողների համար՝ 4 կգ:

79. Սովորողների մոտ կեցվածքի խանգար�մների կանխարգելման, ճիշտ աշխատանքային դիրքի ձևավորման
միջոցառ�մները իրականացվ�մ են համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի
հրամանով հաստատված �ղեց�յցի:

 
ԳԼ�Խ VIII. ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆ�ԹՅԱՆ ԵՎ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
 
80. Բոլոր հաստատ�թյ�ններ�մ բժշկական օգն�թյ�նը և սպասարկ�մը իրականացվ�մ է համաձայն

Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման, Հայաստանի
Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 70-Ն հրամանի համաձայն:

81. Հաստատ�թյան բ�ժկետ�մ (բժշկի կաբինետ�մ) համաճարակաբանական ց�ց�մով, առողջապահ�թյան
ոլորտ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի առաջարկ�թյամբ կարող են
կազմակերպվել կանխարգելիչ պատվաստ�մներ:

82. Հաստատ�թյ�ն�մ արձանագրված վարակիչ հիվանդ�թյ�նների դեպքերի հաշվառ�մը և շտապ
հաղորդման տրամադր�մն իրականացվ�մ է համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան
նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրամանի 10-րդ և 14-րդ կետերի պահանջների:
Արձանագրված վարակիչ հիվանդ�թյան յ�րաքանչյ�ր դեպք հաշվառվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
առողջապահ�թյան նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 21-Ն հրամանի հավելված 12-ով հաստատված
«Վարակիչ, այդ թվ�մ՝ մակաբ�ծային հիվանդ�թյ�նների հաշվառման մատյան»-�մ:

83. Հաստատ�թյ�ններ�մ երեխաների բժշկական օգն�թյ�նը և սպասարկ�մը իրականացվ�մ է
դպրոցական միջին բ�ժաշխատողի կողմից՝ համապատասխան ամբ�լատոր-պոլիկլինիկական բժշկական
օգն�թյ�ն և սպասարկ�մ իրականացնողի հսկող�թյան և պատասխանատվ�թյան ներքո: Բ�ժաշխատողի
ձեռքերի և բ�ժկետի մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լ�ծ�յթները
օգտագործվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի հրամանով հաստատված կից
մեթոդական �ղեց�յցի պահանջներին համապատասխան:

84. Հաստատ�թյան գործադիր մարմնի ղեկավարը ապահով�մ է.
1) Ս�ր շնչառական վարակների սեզոնի (աշ�ն-գար�ն) ընթացք�մ հաստատ�թյ�ն�մ ապահովվ�մ է ս�ր

շնչառական վարակներին բնորոշ (հարբ�խ, հազ, ջերմ�թյ�ն, փռշտոց, տկար�թյ�ն) ախտանշաններով հիվանդ
երեխաների ամենօրյա ակտիվ հայտնաբեր�մ՝ միջին բ�ժաշխատողի կողմից: Իսկ հիվանդաց�թյան սեզոնային
բարձրացման ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի հրամանի համաձայն,
բ�ժքրոջ միջոցով, հաստատ�թյան մ�տքի մոտ, իրականացվ�մ է երեխաների և �ս�ցչական անձնակազմի
զնն�թյան իրականաց�մը, ս�ր շնչառական վարակիչ հիվանդ�թյ�ններին բնորոշ (հարբ�խ, հազ, ջերմ�թյ�ն,
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փռշտոց, տկար�թյ�ն) ախտանշաններով անձանց հայտնաբերել� համար: Վերը նշված դեպքեր�մ
հայտնաբերված հիվանդ երեխաները և �ս�ցչական անձնակազմն անմիջապես տեղափոխվ�մ են բ�ժկետ՝
տեղեկացնելով համապատասխան ամբ�լատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգն�թյ�ն և սպասարկ�մ
իրականացնողին և անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ տեղեկացվ�մ է երեխայի ծնողը կամ նրա օրինական
ներկայաց�ցիչը՝ երեխային տ�ն �ղեկցել� համար:

85. Հաստատ�թյ�ններ�մ արձանագրված վարակիչ և մակաբ�ծային հիվանդ�թյ�նների դեպքեր
արձանագրելիս կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառ�մները կազմակերպվ�մ և իրականացվ�մ են
լիազոր մարմնի առաջարկ�թյամբ՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան պահանջների համաձայն,
մասնավորապես՝

1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 34-Ն
հրամանի համաձայն,

2) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի N 14-Ն
հրամանի համաձայն,

3) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 30-Ն
հրամանի համաձայն,

4) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 32-Ն
հրամանի համաձայն,

5) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 29-Ն
հրամանի համաձայն,

6) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 31-Ն
հրամանի համաձայն,

7) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն
հրամանի համաձայն,

8) Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 33-Ն
հրամանի համաձայն։

86. Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 21-Ն
հրամանի համաձայն:

87. Հաստատ�թյ�ն�մ բժշկական արտադրատեսակների մաքր�մը, ախտահան�մը նախամանրէազերծման
մշակ�մը և մանրէազերծ�մն իրականացվ�մ է համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան
նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի համաձայն:

88. Հաստատ�թյ�ն�մ բժշկական թափոնների անվտանգ գործած�թյ�նը և աշխատանքի ընթացք�մ
ներարկիչներից պատահական ծակոցների կանխարգելման ընթացակարգն ապահովվ�մ է՝ համաձայն
Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի
համաձայն:

89. Հաստատ�թյան աշխատողները ենթարկվ�մ են բժշկական զնն�մների՝ համաձայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման պահանջների:

90. Պեդիկ�լոզի (ոջլոտ�թյան) հայտնաբերման նպատակով՝ բժշկական անձնակազմը տարին 4 անգամ՝
յ�րաքանչյ�ր արձակ�րդից հետո բոլոր դասարաններ�մ կատար�մ է երեխաների զնն�մներ: Զննման
արդյ�նքները գրանցվ�մ են Հավելված 8-ով տրված «Պեդիկ�լոզի պարբերական զնն�մների վարման մատյան»-
�մ:

 
ԳԼ�Խ IX. ՀԱՍՏԱՏ�ԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 
91. Հաստատ�թյան սենքեր�մ ամեն օր իրականացվ�մ է ընթացիկ խոնավ մաքր�մ, իսկ ամիսը մեկ անգամ

կատարվ�մ է սենքերի հիմնական մաքր�մ:
92. Ամենօրյա խոնավ մաքր�մը ախտահանիչ լ�ծ�յթների օգտագործմամբ, առնվազն օրը 2 անգամ,

իրականացվ�մ է սանհանգ�յցներ�մ, առկա ցնց�ղարաններ�մ, բժշկի կաբինետ�մ և սննդի
կառ�ցահատված�մ: Մյ�ս սենքեր�մ ախտահան�մն իրականացվ�մ է համաճարակաբանական ց�ցման
դեպք�մ:

93. Դասարանների և այլ �ս�մնական � օժանդակ սենքերի մաքր�մը կատարվ�մ է դասերից հետո՝ բաց
պատ�հաններով: Եթե հաստատ�թյ�նը աշխատ�մ է 2 հերթափոխով՝ մաքր�մը կատարվ�մ է երկ� անգամ:
Անհրաժեշտ է լվանալ հատակը, մաքրել փոշ� կ�տակման տեղերը (լ�սամ�տագոգեր, ջերմամատակարարման
մարտկոցներ և այլն): Պատ�հանները և շերտավարագ�յրներն անհրաժեշտ է լվանալ առնվազն տարին 2 անգամ
(գարնանը և աշնանը):

94. Ցնց�ղարանների և զ�գարանների սանիտարատեխնիկական սարքավոր�մները (զ�գարանակոնք,
լվացարան, բռնակներ), հատակը, պատերը, դռներն ամեն օր լվացվ�մ են օճառով և տաք ջրով: Ախտահան�մն
ընդգրկ�մ է սենքերի պատերի, հատակի, դռների բռնակների և սարքավոր�մների մաքր�մը և ախտահան�մը:
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Մաքրման աշխատանքները կատարվ�մ են այդ նպատակի համար հատկացված, մակնշված և ըստ նշանակ�թյան
օգտագործվող մաքրման գ�յքով (դ�յլեր, թասեր, խոզանակներ, լաթեր և այլն) և մաքրող-ախտահանող նյ�թերով՝
կիրառման հրահանգ�մ նշված ց�ց�մներին համապատասխան:

95. Խոնավ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող մաքրման պարագաները (խոզանակներ, լաթեր,
դ�յլեր, սինթետիկ թելերով ավելներ և այլն) մակնշվ�մ են՝ հստակ տարանջատելով զ�գարանների, միջանցքների
և դասասենյակների մաքրման համար օգտագործվող պարագաները:

96. Մաքրման գ�յքը և ախտահանիչ լ�ծ�յթները պահվ�մ են առանձին սենք�մ կամ պահարան�մ՝
միմյանցից մեկ�սացված: Մաքրման պարագաներն ախտահան�մ են աշխատանքային օրվա վերջ�մ՝
ախտահանիչ նյ�թերով՝ համաձայն դրանց կից կիրառման հրահանգի պահանջների:

97. Զ�գարաններ�մ կենցաղային աղբը կ�տակ�մ են կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղեր�մ
տեղադրված պոլիէթիլենային տոպրակներ�մ: Հաստատ�թյան շենքի տեղակայման, այդ թվ�մ՝ կենցաղային աղբի
կ�տակման տարող�թյան (կոնտեյների) տեղադրման տարածքը մաքր�մ են ամեն օր՝ ՀՀ առողջապահ�թյան
նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված «Բնակավայրերի տարածքների
սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոնների հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, մշակմանը,
վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների սանիտարական
պահպանման, սպառման թափոնների գործած�թյան ոլորտ�մ աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի
աշխատանքային անվտանգ�թյանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.002-09 սանիտարական
կանոններ և նորմեր Հավելվածի 16-րդ կետի համաձայն:

98. Կոնտեյները տեղադրվ�մ է ջրանթափանց, բարեկարգ մակերեսով տարածք�մ՝ հաստատ�թյան շենքից ոչ
պակաս, քան 15մ հեռավոր�թյան վրա: Կոնտեյները �նեն�մ է կափարիչ և մաքրման և ախտահանման ենթակա
հարթ մակերեսներ:

99. Հաստատ�թյ�ն�մ ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան աշխատանքները կազմակերպվ�մ են
համաձայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան նախարարի 2010 թվականի հ�լիսի 16-ի թիվ 13-Ն
հրամանով հաստատված «Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման,
իրականացման և աշխատողների առողջ�թյան պահպանման» թիվ N 2.2.5-003-05 սանիտարական կանոնների և
նորմերի պահանջների:

 
Հավելված 1

Կահ�յքի չափսերը և մակնշ�մը ըստ «Սովորողների սեղաններ» և «Սովորողների աթոռներ»

 

Կահ�յքի
համարն՝  
ըստ 11015-

93,  

11016-93  

ԳՕՍՏ-երի

Հասակի 

խ�մբը
(մմ)

Սեղանի բացվող մասի եզրի
բարձր�թյ�նը հատակից, ըստ ԳՕՍՏ

11015-93 

(մմ)

Մակնիշի
գ�յնը

Նստատեղի  

առջևի եզրի
բարձր�թյ�նը
հատակից,  

ԳՕՍՏ 11016-93

(մմ)

1 1000-1150 460 Նարնջագ�յն 260

2 1150-1300 520 Ման�շա-
կագ�յն 300

3 1300-1450 580 Դեղին 340

4 1450-1600 640 Կարմիր 380

5 1600-1750 700 Կանաչ 420

6 1750-ից
բարձր 760 Երկնագ�յն 460
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Հավելված 2

 
Ց Ա Ն Կ

 
Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյան բ�ժկետ (բժշկի կաբինետի) անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական

նշանակ�թյան ապրանքների
 
1. Հակահիստամինային պատրաստ�կ (դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ, քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)
2. Կորտիկոստերոիդներ (դեքսամետազոն)
3. Ստիմ�լյատորներ (կոֆեին նատրի�մի բենզոատ)
4. Ջերմիջեցնող/ցավազրկող (պարացետամոլ, իբ�պրոֆեն)
5. Սպազմոլիտիկ (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)
6. Կատվախոտի հան�կ
7. Կատվախոտի ոգեթ�րմ
8. Ջրածնի պերօքսիդի լ�ծ�յթ 3 %
9. Սպիրտ բժշկական 70 %
10. Յոդի ոգեթ�րմ 5 %
11. Ան�շադրի սպիրտ 10 %
12. Խոնաված�ծ սպեղանի
13. Վիրակապ ոչ ստերիլ
14. Վիրակապ ստերիլ
15. Բամբակ
16. Ռետինե սեղմակ
17. Ներարկիչ (2 մլ, 3 մլ)
 

Հավելված 3

 
Ուս�մնական սենքերի միջանցիկ օդափոխ�թյան տևող�թյ�նը՝ կախված արտաքին ջերմաստիճանից

 

Արտաքին  

ջերմաստիճանը,  
0C

Սենքերի օդափոխ�թյան տևող�թյ�նը, րոպե

Փոքր դասամիջոցներին
Մեծ դասամիջոցներին  

և հերթափոխերի միջև

10 – 6 4 - 10 25 – 35

5 – 0 3 - 7 20 – 30

0 – (-5) 2 - 5 15 – 25

(-5) – (-10) 1 - 3 10 – 15

(-10) – ցածր 1 – 1,5 5 – 10

 
Հավելված 4

 
Ֆիզկ�լտ դադարների վարժ�թյ�նների համալիր (այս�հետ՝ ՖԴ)

 
Ուս�մնական պարապմ�նքները, սովորողների առանձին օրգանների, օրգան համակարգերի և ամբողջ

օրգանիզմի վրա առաջացն�մ են հոգեբանական, ստատիկ և դինամիկ ծանրաբեռնված�թյ�ն, �ստի անհրաժեշտ
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է դասերի ժամանակ կազմակերպել ֆիզկ�լտ դադարներ՝ տեղային հոգնած�թյ�նն անցկացնել� համար, ինչպես
նաև ընդհան�ր ազդեց�թյան ֆիզկ�լտ դադարներ:

Գլխ�ղեղային արյան շրջանառ�թյան բարելավման ՖԴ
1. Ելման դր�թյ�ն (ե.դ.) - աթոռին նստած: 1-2 - գլ�խը տանել ետ և սահ�ն կերպով թեքել ետ, 3-4 - գլ�խը

թեքել առաջ, �սերը չբարձրացնել: Կրկնել 4-6 անգամ: Դանդաղ տեմպով:
2. Ե.Դ. - նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: 1 - գլ�խը շրջել դեպի աջ, 2 - ե.դ., 3 - գլ�խը շրջել դեպի ձախ, 4 - ե.դ.:

Կրկնել 6-8 անգամ: Դանդաղ տեմպով:
3. Ե.Դ. - կանգնած կամ նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: 1 - ձախ ձեռքը թափով տանել աջ �սի վրայով, գլ�խը

թեքել դեպի ձախ: 2 - ե.դ., 3-4 - ն�յնը աջ ձեռքով: Կրկնել 6-8 անգամ: Դանդաղ տեմպով:
Ուսագոտ� և ձեռքերի հոգնած�թյ�նը հանել� ՖԴ
1. Ե.Դ. - կանգնած կամ նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: 1 - աջ ձեռքը առաջ, ձախը վերև, 2 - փոխել ձեռքերի

դիրքը: Կրկնել 3-4 անգամ, այն�հետև ձեռքերը թ�լացած իջեցնել ներքև և թափահարել դաստակներով, գլ�խը
խոնարհել առաջ: Միջին տեմպով:

2. Ե.Դ. - կանգնած կամ նստած, դաստակը ետևի մասով գոտկատեղի վրա: 1-2 արմ�նկները առաջ, գլ�խը
խոնարհել առաջ: 3-4 - արմ�նկները ետ, ճկվել: Կրկնել 6-8 անգամ, այն�հետև ձեռքերը իջեցնել ներքև և
թափահարել թ�լացնելով: Դանդաղ տեմպով:

3. Ե.Դ. - նստած, ձեռքերը վեր: 1 - դաստակները սեղմել բռ�նցքի մեջ: 2 - սեղմված բռ�նցքը բացել: Կրկնել 6-8
անգամ, այն�հետև ձեռքերը թ�լացած իջեցնել ներքև և դաստակներով թափահարել: Միջին տեմպով:

Իրանի հոգնած�թյ�նը հանել� ՖԴ
1. Ե.Դ. - դիրքը ոտքերը զատ, ձեռքերը գլխի ետևը: 1 - կոնքը կտր�կ պտտել աջ: 2 - կոնքը կտր�կ պտտել ձախ:

Պտ�յտների ժամանակ �սագոտին պահպանել անշարժ դիրք�մ: Կրկնել 6-8 անգամ: Միջին տեմպով:
2. Ե.Դ. - դիրքը ոտքերը զատ, ձեռքերը գլխի ետևը: 1-5 - կոնքով շրջանաձև շարժ�մներ մի կողմի վրա: 4-6 -

ն�յնը մյ�ս կողմի վրա: 7-8 - ձեռքերը թ�լացած իջեցնել ներքև և դաստակներով թափահարել: Կրկնել 4-6 անգամ:
Միջին տեմպով:

3. Ե.Դ. - դիրքը ոտքերը զատ: 1-2 - թեքվել առաջ, աջ ձեռքը սահեցնել ոտքի �ղղ�թյամբ ներքև, ձախը՝ ծալելով
մարնի �ղղ�թյամբ բարձրացնել վեր: Կրկնել 6-8 անգամ: Միջին տեմպով:

 Ընդհան�ր ազդեց�թյան վարժ�թյ�նները, դրանք օրգանիզմի տարբեր մկանային խմբերի համար
նախատեսված վարժ�թյ�ններ են, հաշվի առնելով աշխատանքի ընթացք�մ դրանց լարված�թյ�նը:

Առաջին աստիճանի սովորողների համար տառերի գրավոր �ս�ցման դասերի ժամանակ ՖԴ
վարժ�թյ�նների համալիր.

1. Ուղեղի արյան շրջանառ�թյան բարելավման վարժ�թյ�ններ: Ե.Դ. - նստած, ձեռքերը գոտկատեղին: 1 -
գլ�խը պտտել աջ, 2 - ե. դ., 3 - գլ�խը շրջել ձախ, 4 - ե. դ., 5 - գլ�խը սահ�ն թեքել ետ, 6 - ե. դ., 7 - գլ�խը խոնարհել
առաջ: Կրկնել 4-6 անգամ: Դանդաղ տեմպով:

2. Դաստակի մանր մկանների հոգնած�թյ�նը հանող վարժ�թյ�ններ: Ե.Դ. - նստած ձեռքերը բարձրացնել
վեր: 1 - դաստակը սեղմել բռ�նցքի մեջ, 2 - դաստակը բացել: Կրկնել 6-8 անգամ, հետո ձեռքերը թ�լացած իջեցնել
ներքև և դաստակներով թափահարել: Միջին տեմպով:

3. Իրանի մկանների հոգնած�թյ�նը հանող վարժ�թյ�ններ: Ե.Դ. - ոտքերը զատ, ձեռքերը գլխի ետև�մ: 1 -
կոնքը կտր�կ շրջել դեպի աջ: 2 - կոնքը կտր�կ շրջել ձախ: Շրջ�մների ժամանակ �սագոտին պահել անշարժ
վիճակ�մ: Կրկնել 4-6 անգամ: Միջին տեմպով:

4. Ուշադր�թյան կենտրոնացման վարժ�թյ�ններ: Ե.Դ. - կանգնած, ձեռքերը մարմնի երկայնքով: 1 - աջ ձեռքը
գոտկատեղին, 2 - ձախ ձեռքը գոտկատեղին, 3 - աջ ձեռքը դնել �սի վրա, 4 - ձախ դնել �սի վրա, 5 - աջ ձեռքը վեր, 6
- ձախ ձեռքը վեր, 7-8 ձեռքերով ծափ տալ գլխավերև�մ, 9 - ձախ ձեռքը իջեցնել �սի վրա, 10 - աջ ձեռքը իջեցնել
�սի վրա, 11 - ձախ ձեռքը գոտկատեղին, 12 - աջ ձեռքը գոտկատեղին, 13-14 - ձեռքերով ծափ տալ կոնքերին:
Կրկնել 4-6 անգամ: Տեմպը - 1-ին անգամ դանդաղ, 2-3-րդ անգամ - միջին, 4-5-րդ անգամ - արագ, 6-րդ անգամ -
դանդաղ:

 
Հավելված 5

 
Աչքերի համալիր վարժ�թյ�ններ

 
1. Արագ թարթել, փակել աչքերը և նստել հանգիստ, դանդաղ հաշվել մինչև 5-ը: Կրկնել 4-5 անգամ:
2. Աչքերը �ժեղ փակել (հաշվել մինչև 3-ը, բացել աչքերը և նայել հեռ�ն, հաշվել մինչև 5-ը): Կրկնել 4-5 անգամ:
3. Աջ ձեռքը ձգել առաջ: Առանց գլ�խը շարժել�, աչքերով հետևել ց�ցամատի դանդաղ շարժմանը աջ և ձախ,

վերև և ներքև: Կրկնել 4-5 անգամ:
4. 1-4 հաշվով նայել ձգված ձեռքի ց�ցամատին, հետո 1-6 հաշվով հայացքն �ղղել հեռ�ն: Կրկնել 4-5 անգամ:
5. Միջին տեմպով աչքերով կատարել 3-4 շրջանաձև շարժ�մներ դեպի աջ, ն�յնքան՝ դեպի ձախ: Թ�լացնել

աչքի մկանները, 1-6 հաշվով նայել դեպի հեռ�ն: Կրկնել 1-2 անգամ:
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Հավելված 6

 
Սովորողների օրական �ս�մնական ծանրաբեռնված�թյան առավելագ�յն թ�յլատրելի նորմերը

 

Դասարաններ
Օրական թ�յլատրելի առավելագ�յն  

թ�յլատրելի �ս�մնական  

ծանրաբեռնված�թյան նորմեր

1 Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկ�լտ�րայի դասի
հաշվին

2-4 Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկ�լտ�րայի դասի
հաշվին

5-6 Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս

7-12 Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս

 
Սովորողների շաբաթական ծանրաբեռնված�թյան առավելագ�յն թ�յլատրելի նորմերը

 

Դասարաններ
Շաբաթական առավելագ�յն 

թ�յլատրելի �ս�մնական ծանրաբեռնված�թյան 

նորմեր (ակադեմիական ժամեր)

 6-օրյա �ս�մնական
շաբաթ

5-օրյա �ս�մնական
շաբաթ

 1 22 20

2-4 25 22

5 31 28

6 32 29

7 34 31

8-9 35 32

10-12 36 33

 
Հավելված 7

 
Դասաց�ցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ

 
1. Դասաց�ցակները կազմելիս հաշվի է առնվ�մ դասաժամերի օպտիմալ հարաբերակց�թյ�նը, ինչպես նաև

օրվա և շաբաթվա ընթացք�մ �ս�մնական առարկաների ճիշտ հաջորդական�թյ�նը՝ բնական,
մաթեմատիկական և հ�մանիտար առարկաների դասաժամերը երգի, նկարչ�թյան և ֆիզիկական
դաստիարակման դասաժամերին, ինչի շնորհիվ ստեղծվ�մ է սովորողների մտավոր գործ�նե�թյ�նից
ֆիզիկականի փոխվել� հնարավոր�թյ�ն:

2. Կրկնակի դասաժամերը թ�յլատրվ�մ են միայն լաբորատոր և ստ�գողական աշխատանքների,
տեխնոլոգիա և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմ�նքների (ձմռանը) անցկացման ժամանակ:

3. Դասաժամերի կառ�ցվածքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներն են.
1) պարապմ�նքների ընթացք�մ անհրաժեշտ է ստեղծել կարճատև դադարներ՝ երեխաների մկանային

ստատիկ լարված�թյան վերացման և մտավոր աշխատ�նակ�թյան բարձրացման նպատակով,
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2) �ս�մնական բեռնված�թյ�նը աստիճանաբար ավելանալով դասաժամի կեսին պետք է հասնի
առավելագ�յնի և իջնի դասաժամի ավարտին:

4. Այդ պահանջներին համապատասխան դասը պայմանականորեն կիսվ�մ է երեք մասի՝ ներածական,
հիմնական և ավարտական:

1) Ներածական մասը �ս�ցիչն օգտագործ�մ է դասահարցման և կազմակերպչական միջոցառ�մների
համար, հիմնականը՝ նոր դասի, նյ�թի շարադրման համար, ավարտականը՝ վարժեցման, վերարտադրման
համար,

2) 1-ին դասարանի սովորողների համար առավել բարդ առարկաները դասաց�ցակ�մ ներառվ�մ են 2-րդ
դասաժամին, 2-4-րդ դասարանի համար՝ 2-3-րդ դասաժամերին, իսկ 5-12-րդ դասարանների համար՝ 2-4-րդ
դասաժամերին՝ սովորողների ամենաբարձր աշխատ�նակ�թյան ժամանակ,

3) Բարդ առարկաները (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, օտար լեզ�) հարկ է զ�գակցել հեշտ ընկալվող առարկաների
հետ՝ պատմ�թյ�ն, աշխարհագր�թյ�ն և այլն:

5. Սովորողների տարիքի երեխաների մտավոր աշխատ�նակ�թյան լավագ�յն կենսաբանական ռիթմը լին�մ
է օրվա ժամը 10-12-ի սահման�մ: Այս ժամերին նկատվ�մ է նոր մատ�ցվող նյ�թի յ�րացման ամենաբարձր
արդյ�նավետ�թյ�նը, օրգանիզմի հոգեբանաֆիզիոլոգիական նվազագ�յն ծախսի պայմաններ�մ:

6. Սովորողների մտավոր աշխատ�նակ�թյ�նը տարբեր է նաև �ս�մնական շաբաթվա տարբեր օրերին:
Մտավոր աշխատ�նակ�թյան մակարդակը բարձրան�մ է շաբաթվա կեսին, իսկ շաբաթվա սկզբին (երկ�շաբթի)
և վերջին (�րբաթ)՝ ընկն�մ:

7. Շաբաթվա ընթացք�մ �ս�մնական ծանրաբեռնված�թյան բաշխ�մը կազմվ�մ է այնպես, որպեսզի նրա
ամենամեծ ծավալը լինի երեքշաբթի և (կամ) չորեքշաբթի օրերին: Դասաց�ցակ�մ այդ օրերին նախատես�մ են
կամ ավելի բարդ առարկաներ, կամ միջին և թեթև ծանր�թյան առարկաների համակց�թյ�ն (աղյ�սակներ 1, 2, 3),
բայց ավելի շատ, քան շաբաթվա մնացած օրերին: Ստ�գողական աշխատանքները կատարվ�մ են �ս�մնական
շաբաթվա մեջտեղ�մ և 2-4-րդ դասերին:

8. Տնային առաջադրանքները սովորողներին տրվ�մ են ելնելով դրանք կատարել� հնարավոր�թյ�նից՝ I
դասարան�մ՝ չեն տրվ�մ, II-�մ և III-�մ՝ մինչև 1,5 ժամ, IV-�մ և V-�մ ՝ մինչև 2 ժամ, VI-VIII դասարաններ�մ՝
մինչև 2,5 ժամ, IX-XI-ը՝ մինչև 3,5 ժամ, XII-�մ՝ մինչև 4 ժամ:

9. Դասաց�ցակը կազմելիս անհրաժեշտ է օգտվել հետևյալ աղյ�սակից, որտեղ յ�րաքանչյ�ր առարկայի
բարդ�թյան աստիճանը գնահատվ�մ է բալերով: Առավելագ�յն բալերի գ�մարը պետք է լինի երեքշաբթի և
չորեքշաբթի օրերի համար:

10. 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակը բերվ�մ է աղյ�սակ 1-�մ, 5-9-րդ
դասարանների առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակը բերվ�մ է աղյ�սակ 2-�մ, 7-12-րդ
դասարանների առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակը բերվ�մ է աղյ�սակ 3-�մ:

 
 Աղյ�սակ 1

 
Հաստատ�թյան 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակ

 

Հանրակրթական առարկաներ Միավորների քանակը 
(բարդ�թյան աստիճան)

Մաթեմատիկա 8

Ռ�սաց լեզ� 7

Օտար լեզ� 8

Ես և շրջակա աշխարհը 6

Մայրենի 5

Կերպարվեստ և երաժշտ�թյ�ն 3

Տեխնոլոգիա 2

Ֆիզկ�լտ�րա 1

Շախմատ 8
 

 Աղյ�սակ 2

 
Հաստատ�թյան 5-9-րդ դասարաններ�մ �ս�ցանվող առարկաների բարդ�թյան աստիճանի սանդղակ
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Հանրակրթական առարկաներ

Միավորների քանակը (ըստ բարդ�թյան աստիճանի)

5-րդ դասարան 6-րդ դաս. 7-րդ դաս. 8-րդ դաս. 9-րդ դաս.

Քիմիա - - 13 10 12

Երկրաչափ�թյ�ն - - 12 10 8

Ֆիզիկա - - 8 9 13

Հանրահաշիվ - - 10 9 7

Գծագր�թյ�ն - - - 5 4

Կենսաբան�թյ�ն 10 8 7 7 7

Տնտեսագիտ�թյ�ն - - - - 11

Մաթեմատիկա 10 13 - - -

Օտար լեզ� 9 11 10 8 9

Ռ�սաց լեզ� 8 12 11 7 6

Հայրենագիտ�թյ�ն 7 - - - -

Բնագիտ�թյ�ն 7 8 - - -

Աշխարհագր�թյ�ն - - - - 5

Հայաստանի աշխարհագր�թյ�ն - 7 6 6 5

Հայոց պատմ�թյ�ն - 8 6 8 10

Համաշխարհային պատմ�թյ�ն - 8 6 8 10

Հայոց եկեղեց� պատմ�թյ�ն 8 8 6 8 10

Հայոց լեզ� 8 12 11 7 6

Տեխնոլոգիա 4 3 2 - -

Գրական�թյ�ն 4 6 4 4 7

Կերպարվեստ 3 3 1 3 _

Ֆիզկ�լտ�րա 3 4 2 2 2

Երաժշտ�թյ�ն 2 1 - - -

Ինֆորմատիկա 4 10 4 7 7

ՆԶՊ և անվտ. կենսագործ. - - - 3 3
 

 Աղյ�սակ 3

 
Հաստատ�թյան 10-12-րդ դասարաններ�մ �ս�ցանվող �ս�մնական առարկաների բարդ�թյան աստիճանի

սանդղակ
 

Հանրակրթական
առարկաներ

Միավորների քանակը
(ըստ բարդ�թյան

աստիճանի)

Հանրակրթական
առարկաներ

Միավորների քանակը
(դժվար�թյան

աստիճան)

Ֆիզիկա 12 Ինֆորմատիկա, 
տնտեսագիտ�թյ�ն

6

Երկրաչափ�թյ�ն 11 Հասարակագիտ�թյ�ն 5

Քիմիա 11 Կենսաբան�թյ�ն 7
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Հանրահաշիվ 10 Հայոց եկեղեց�
պատմ�թյ�ն (10-11-րդ
դասարաններ�մ)

4

Ռ�սաց լեզ� 9 Աշխարհագր�թյ�ն 3

Հայ
գրական�թյ�ն

8 ՆԶՊ և անվտ.
Հայրենագիտ�թյ�ն.  
(10-11-րդ դասարաններ)

2

Կենսաբան�թյ�ն 7 Ֆիզկ�լտ�րա 1

Հայոց լեզ� 7 Օտար լեզ� 8

Հայոց
պատմ�թյ�ն

9 Համաշխարհային
պատմ�թյ�ն

9

 
11. Հաստատ�թյան 10-12-րդ դասարանների համար դասաց�ցակի ճիշտ կազմման ժամանակ օրվա

ընթացք�մ ըստ բարդ�թյան աստիճանի ամենաշատ բալերի քանակը՝ բոլոր առարկաների գ�մարով, լին�մ է
երեքշաբթի և (կամ) չորեքշաբթի օրերին:

12. Հաստատ�թյան 5-9-րդ դասարանների սովորողների շաբաթվա �ս�մնական ծանրաբեռնված�թյ�նը
բաժանվ�մ է այնպես, որպեսզի առավելագ�յն ինտենսիվ�թյ�նը (օրվա ընթացք�մ բալերի գ�մարը) լինի
երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին, իսկ չորեքշաբթին լինի որոշ չափով թեթևացված օր:

13. Դասաց�ցակը համարվ�մ է սխալ կազմված, երբ օրվա բալերի առավելագ�յն գ�մարը լին�մ է շաբաթվա
սկզբի և վերջի օրերին, կամ այն շաբաթվա բոլոր օրերին ն�յնն է:

 
Հավելված 8

 
Պեդիկ�լոզի պարբերական զնն�մների վարման մատյան

 

Դասարան
(N)

Զննման 
Ամսաթիվ

Զննված
սովորողների

թիվ

Որից դրական
արդյ�նքով

Բ�ժ�մից
հետո զննման 

ամսաթիվ

Որից դրական
արդյ�նքով Նշ�մներ

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

Հավելված 9

 
Ֆիզիկական կ�լտ�րայով բացօթյա պարապմ�նքներ իրականացնել� պայմանները

 

Սովորողների
տարիքը

Օդի ջերմաստիճանը և քամ� արագ�թյ�նը, որի դեպք�մ  
թ�յլատրվ�մ է իրականացնել բացօթյա պարապմ�նքներ

առանց
քամ�

քամ� արագ�թյ�նը
մինչև 5 մ/վրկ

քամ� արագ�թյ�նը
6-10 մ/վրկ

քամ� արագ�թյ�նը 10 մ/
վրկ ավելի

մինչև 12
տարեկան -90C -60C -30C Պարապմ�նքներ չի

իրականացվ�մ

12-13 տարեկան -20C -80C -50C
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14-15 տարեկան -50C -120C -80C

16-17 տարեկան -60C -150C -100C


