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Համարը N 370-Ն Տեսակը Հիմնական
Տիպը Հրաման Կարգավիճակը Գործ�մ է

Սկզբնաղբյ�րը ՀՀԳՏ 2017.05.15/16(585) Հոդ.173 Ընդ�նման վայրը Երևան
Ընդ�նող մարմինը Կրթ�թյան և գիտ�թյան

նախարար
Ընդ�նման ամսաթիվը 13.04.2017

Ստորագրող մարմինը Կրթ�թյան և գիտ�թյան
նախարար

Ստորագրման ամսաթիվը 13.04.2017

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 25.05.2017 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
10.07.2009 ՀՕ-160-Ն ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատ�թյան
նախարար�թյան կողմից

4 մայիսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11017175

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
 

ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
 

13 ապրիլի 2017 թ. N 370-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
 

ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
Ղեկավարվելով «Հանրակրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 17-րդ հոդվածի 7-րդ

մասով`
 

Հրամայ�մ եմ`

 
1. Հաստատել` «Կրթ�թյան կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների

տրամադրման կարգը»՝ համաձայն Հավելվածի:
2. Ս�յն հրամանն �ժի մեջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:
 

Լ. Մկրտչյան
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Հավելված

ՀՀ կրթ�թյան և գիտ�թյան
նախարարի

2017 թվականի ապրիլի 13-ի
N 370-Ն հրամանի

 
ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ
 

I. Ընդհան�ր դր�յթներ
 
1. Ս�յն կարգով կարգավորվ�մ են կրթ�թյան կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան

ծառայ�թյ�նների տրամադրման հետ կապված հարաբեր�թյ�նները:
2. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ համընդհան�ր ներառական կրթ�թյան քաղաքական�թյան

իրականացման նպատակով, «Հանրակրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 17.1 հոդվածի 1-
ին կետին համապատասխան՝ սովորողի կրթ�թյան կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան
ծառայ�թյ�նները (այս�հետ՝ ծառայ�թյ�ններ) տրամադրվ�մ են երեք մակարդակ�մ.

1) դպրոցական մակարդակ.
2) տարածքային մակարդակ.
3) հանրապետական մակարդակ:
 

II. Մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների տրամադր�մը դպրոցական մակարդակ�մ
 

3. Դպրոցական մակարդակ�մ ծառայ�թյ�նները տրամադրվ�մ են այն սովորողներին, ովքեր սահմանված
կարգով գնահատվել և ճանաչվել են որպես կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող:

4. Տվյալ մակարդակ�մ ծառայ�թյ�նները տրամադրվ�մ են հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյան
մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյան կողմից՝ մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան
ծառայ�թյան խմբի միջոցով (այս�հետ` աջակց�թյան խ�մբ)։

5. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող յ�րաքանչյ�ր սովորողին տրամադրվող
աջակցող ծառայ�թյ�նների ժամանակահատվածը, տևող�թյ�նը, ծավալը և տրամադրման գրաֆիկը մշակ�մ է
հաստատ�թյան աջակց�թյան խ�մբը, հաստատվ�մ է տնօրենի կողմից:

6. Ծառայ�թյ�նների տրամադրման արդյ�նավետ�թյան և որակի ապահովման համար
պատասխանատվ�թյ�նը կր�մ է հաստատ�թյ�նը` ի դեմս դպրոցի տնօրին�թյան և
մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան խմբի:

7. Աջակց�թյան խմբի կազմ�մ ընդգրկվ�մ են հաստատ�թյան �ս�ցչի օգնականը(ները), հատ�կ
մանկավարժը(ները), հոգեբանը, սոցիալական մանկավարժը և բ�ժք�յրը: Եթե հաստատ�թյ�ն�մ չկան նշված
մասնագետները, ապա նրանք հրավիրվ�մ են տվյալ հաստատ�թյ�նը սպասարկող Տարածքային կենտրոնից:
Դպրոցական մակարդակ�մ աջակց�թյան խ�մբը, սերտ համագործակցելով �ս�ցիչների և սովորողի ծնողների
հետ, իրականացն�մ է դպրոցական մակարդակ�մ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի
գնահատ�մն � կրթ�թյան արդյ�նավետ կազմակերպ�մը:

8. Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյ�ն�մ երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների
կարիքի դպրոցական մակարդակի գնահատման արդյ�նքների ամփոփ�մից հետո.

1) առավելագ�յնը 15-օրյա ժամկետ�մ, աջակց�թյան խ�մբը ծնողի մասնակց�թյամբ, մշակ�մ է սովորողի
Անհատական �ս�ցման պլան (այս�հետ՝ Ա�Պ) (Ձև 5): Ա�Պ-�մ ներառված աջակցող ծառայ�թյ�նների
տեսակը, ժամանակահատվածը, տևող�թյ�նն � ծավալները որոշվ�մ են սովորողի դպրոցական կամ
տարածքային մակարդակների Գնահատման ընթացք�մ հավաքագրված տեղեկատվ�թյան հիման վրա
(Աղյ�սակ),

2) սովորողին տրամադրվող աջակցող ծառայ�թյ�նների ժամանակաց�յցը հաստատ�մ է տնօրենը և
պատճենը տրամադր�մ սովորողի ծնողին:

9. Աջակցող ծառայ�թյ�նները սովորողին տրամադրվ�մ են դասերից հետո՝ ըստ որոշված ծավալի և
տևող�թյան, սակայն օրական 1,5 ժամից ոչ ավելի:

10. Աջակց�թյան խ�մբը դասաժամերի ընթացք�մ անցկացն�մ է դիտարկ�մներ (առնվազն 3 դասաժամ մեկ
օրվա ընթացք�մ), կատար�մ է �ս�մնական նյ�թերի հարմարեց�մներ, մշակ�մ է հաջորդ օրվա դասի
պլանների վերաբերյալ առաջարկ�թյ�ններ՝ կապված մանկավարժական մեթոդների և առաջադրանքների հետ,
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իրականացն�մ է սովորողի Ա�Պ-ով նախատեսված աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների տրամադրման այլ
աշխատանքներ:

11. Յ�րաքանչյ�ր օրվա ավարտին աջակց�թյան խ�մբը Ա�Պ-ի համապատասխան բաժիններ�մ գրառ�մ է
իրականացված աշխատանքները:

12. Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյան տնօրենի` �ս�մնական աշխատանքի գծով տեղակալը
առնվազն ամիսը մեկ անգամ հրավիր�մ է տվյալ սովորողի �ս�ցիչների և աջակց�թյան խմբի անդամների ժողով՝
ամփոփել� տվյալ ամսվա ընթացք�մ սովորողի Ա�Պ-ով նախատեսված աշխատանքների, այդ թվ�մ` աջակցող
ծառայ�թյ�նների արդյ�նքները: Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ ժողովին կարող են հրավիրվել սովորողի ծնողն �
Տարածքային կենտրոնի մասնագետները:

13. Սովորողի Ա�Պ-ով նախատեսված արդյ�նքների ամփոփ�մն իրականացվ�մ է կիսամյակի ավարտին՝
նկարագրական տեսքով, որը սովորողի առաջադիմ�թյան թերթիկի հետ միասին տրամադրվ�մ է ծնողին:

14. Սովորողի կրթական առաջընթացի ընթացիկ գնահատ�մը կատարվ�մ է Ա�Պ-ով սահմանված
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:

15. Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, յ�րաքանչյ�ր կիսամյակի ավարտին, վերանայվ�մ են Ա�Պ-ով
սահմանված խնդիրները և գործող�թյ�նները, ինչպես նաև աշխատանքների ծավալները:

 
III. Մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների տրամադր�մը տարածքային

մակարդակ�մ
 
16. Տարածքային մակարդակ�մ ծառայ�թյ�նները տրամադրվ�մ են մանկավարժահոգեբանական

աջակց�թյան տարածքային կենտրոնի (այս�հետ՝ Տարածքային կենտրոն) կողմից՝ հանրակրթական �ս�մնական
հաստատ�թյան տնօրին�թյան կամ երեխայի ծնողի /նրա օրինական ներկայաց�ցչի/ դիմ�մի հիման վրա:
Դիմ�մը ստանալ� օրվանից հետո, առավելագ�յնը 5-օրյա ժամկետ�մ, Տարածքային կենտրոնի մասնագետները
այցել�մ են դպրոց և աջակց�թյ�ն են ց�ցաբեր�մ դպրոցի աջակց�թյան խմբին՝ մշակել� սովորողին
տրամադրվող աջակցող ծառայ�թյ�ները: Դպրոց չհաճախող երեխայի դեպք�մ /մանկապարտեզահասակ/
աջակց�թյ�նը կազմակերպվ�մ է Տարածքային կենտրոն�մ: Սովորողի Ա�Պ-ի հաստատ�մից հետո, 10-օրյա
ժամկետ�մ, Տարածքային կենտրոնի և դպրոցի տնօրենները համատեղ ստորագր�մ և վավերացն�մ են
Տարածքային կենտրոնի կողմից դպրոցին (սովորող, �ս�ցիչ, ծնող) տրամադրվող ծառայ�թյ�նների ծավալը,
ժամանակաց�յցը և Տարածքային կենտրոնի մասնագետների` դպրոց հաճախել� գրաֆիկը: Ընդ որ�մ,
ժամանակաց�յցը կազմելիս դրան�մ պետք է նախատեսել մասնագետների այցել�թյ�ն դպրոց՝ առնվազն
շաբաթը մեկ անգամ: Ժամանակաց�յցը կցվ�մ է Ա�Պ-ին:

17. Եթե սովորողին տրամադրվող ծառայ�թյ�նը պահանջ�մ է համապատասխան հարմարեցված տարածք,
սարքավոր�մներ և գ�յք, ապա Տարածքային կենտրոնը կարող է, ծնողի համաձայն�թյամբ, Ա�Պ-ով
նախատեսված աջակցող ծառայ�թյ�նները սովորողին տրամադրել կենտրոն�մ:

18. Տարածքային կենտրոն�մ ծառայ�թյ�նների տրամադր�մը երեխային իրականացվ�մ է անվճար,
Տարածքային կենտրոնի միջոցներով, դասերից հետո, ըստ նախատեսված տևող�թյան և ծավալի:

19. Յ�րաքանչյ�ր օրվա ավարտին Տարածքային կենտրոնի աջակց�թյան ծառայ�թյ�ններ տրամադրող
աշխատակիցները Ա�Պ-ի համապատասխան բաժիններ�մ գրառ�մ են իրականացված աշխատանքները:

20. Տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալը, ամիսը մեկ անգամ, հրավիր�մ է տվյալ երեխային
ծառայ�թյ�ն տրամադրող մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան մասնագետների խմբին՝ ամփոփել� տվյալ
ամսվա ընթացք�մ Ա�Պ-ով նախատեսված աշխատանքների արդյ�նքները: Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ
ժողովին կարող են հրավիրվել երեխայի ծնողը, դպրոցի աջակց�թյան խմբի ներկայաց�ցիչները: Ընդ որ�մ,
ամսական այս ժողովները նպատակահարմար է իրականացնել սովորողի դպրոց�մ:

21. Տարածքային կենտրոնը սովորողի կրթ�թյան կազմակերպման վերաբերյալ անհրաժեշտ
խորհրդատվ�թյ�ն և մասնագիտական աջակց�թյ�ն է տրամադր�մ սովորողի ծնողին, դպրոցի
մանկավարժահոգեբանական խմբի անդամներին և �ս�ցիչներին` ապահովելով ծնողի, մասնագետների և
�ս�ցիչների միջև մշտական կապ՝ փոխադարձ այցել�թյ�նների, հեռահաղորդակց�թյան, առցանց
խորհրդատվ�թյան տեսքով:

22. Երեխաների մասին թե՛ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատման, թե՛
ծառայ�թյ�նների տրամադրման ընթացք�մ հավաքագրված տեղեկատվ�թյ�նը Տարածքային կենտրոնի
համապատասխան աշխատակիցը մ�տքագր�մ է Հանրապետական կենտրոնի կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիք �նեցող երեխաների տվյալների բազա:

 
IV. Մանկավարժական և հոգեբանական ծառայ�թյ�նների տրամադր�մը հանրապետական մակարդակ�մ

 

23. Հանրապետական մակարդակ�մ ծառայ�թյ�նները տրամադրվ�մ են հանրապետական
մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան կենտրոնի կողմից (այս�հետ` Հանրապետական կենտրոն):
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V. Երեխայի անհատական թղթապանակը

 
24. Մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�ն ստացող յ�րաքանչյ�ր երեխայի համար,

նախքան աջակց�թյան ծառայ�թյ�ն տրամադրելը, կազմվ�մ է անհատական գործի թղթապանակ (այս�հետ՝
Անհատական թղթապանակ), որը ներառ�մ է երեխայի դպրոցական և կամ տարածքային մակարդակների
Գնահատման արդյ�նքերի արձանագր�թյ�նը, Ա�Պ-ը, երեխային տրամադրվող ծառայ�թյ�նների
ժամանակաց�յցը, երեխայի զարգացման վերաբերյալ հավաքագրած և արձանագրած ցանկացած
տեղեկատվ�թյ�ն և դրա հետ կապված այլ նյ�թեր (լ�սանկար, տեսանյ�թեր, երեխայի աշխատանքներ և այլն):

25. Երեխայի Անհատական թղթապանակի պատասխանատ�ները համապատասխանաբար հաստատ�թյան
տնօրենի` �ս�մնական աշխատանքի գծով և Տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալներն են:

26. Երեխայի Անհատական թղթապանակի և նրա անձնական կյանքի տվյալները գաղտնի են և չեն փոխանցվ�մ
երրորդ անձանց՝ առանց ծնողի գրավոր համաձայն�թյան: Տվյալների փոխանց�մը երրորդ անձանց՝ առանց ծնողի
համաձայն�թյան, հնարավոր է միայն ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքեր�մ:

 
VI. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատ�մ

 
27. Երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատ�մն (այս�հետ՝ Գնահատ�մ)

իրականացվ�մ է մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշներին համապատասխան և նպատակ �նի
սահմանել�՝

1) երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմաններ՝ ապահովելով ծրագրային, մեթոդական և այլ
միջավայրային անհրաժեշտ հարմարեց�մներ,

2) ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքեր�մ ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակ տրամադրել�
հիմքերը,

3) մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների մակարդակը, ծավալները և տևող�թյ�նը:
28. Երեխայի Գնահատման գործընթացն իրականացվ�մ է կրթական յ�րաքանչյ�ր աստիճանի առաջին

տար�մ (առաջին, հինգերորդ և տասներորդ դասարաններ�մ), ինչպես նաև՝ երբ երեխայի մոտ, �ս�մնառ�թյան
ընթացք�մ, արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված՝ նկատվ�մ են կայ�ն դժվար�թյ�ններ:

29. Գնահատ�մն իրականացվ�մ է երկ� փ�լով.
1) դպրոցական մակարդակի Գնահատ�մ,
2) տարածքային մակարդակի Գնահատ�մ:
30. Վկայագրված երեխայի առաջընթացը կամ հետընթացը գնահատել� համար յ�րաքանչյ�ր տարի

իրականացվ�մ է վերագնահատ�մ:
31. Գնահատ�մը մասնակցային գործընթաց է, որին մասնակց�մ են` երեխան, նրա ծնողը, աջակց�թյան

խ�մբը, երեխայի �ս�ցիչները:
32. Գնահատ�մն իրականացվ�մ է երեխայի բնական միջավայր�մ՝ դպրոց�մ, մանկապարտեզ�մ,

ընտանիք�մ:
33. Դպրոցական մակարդակի գնահատման ընթացք�մ հաստատ�թյան աջակց�թյան խմբի կողմից

բացահայտվ�մ են երեխայի զարգացման հնարավոր�թյ�նները, ինչպես նաև միջավայրային խթանիչ կամ
խոչընդոտող գործոնները, որոնք ազդեց�թյ�ն են �նեն�մ նրա՝ �ս�մնառ�թյան գործընթացին արդյ�նավետ
մասնակց�թյանը:

34. Եթե կրթ�թյան ցանկացած փ�լ�մ երեխայի մոտ նկատվ�մ են կայ�ն դժվար�թյ�ններ, որոնք
խանգար�մ են երեխային իր կարող�թյ�նների չափով մասնակց�թյ�ն �նենալ �ս�մնառ�թյան
գործընթաց�մ, ապա �ս�ցիչը, համաձայնեցնելով երեխայի ծնողի հետ (Ձև 1), գրավոր դիմ�մ է դպրոցի
տնօրենին՝ իրականացնել� երեխայի դպրոցական մակարդակի Գնահատ�մ:

35. Գնահատ�մը սկսել�ց առնվազն մեկ շաբաթ առաջ դպրոցի տնօրին�թյ�նը գրավոր տեղեկացն�մ է
երեխայի ծնողին դպրոցական մակարդակի Գնահատման նպատակների մասին: Ծնողի գրավոր
համաձայն�թյ�նը ստանալ� օրվանից 3-օրյա ժամկետ�մ, տնօրենի հրամանով հանձնարարվ�մ է աջակց�թյան
խմբին իրականացնել երեխայի դպրոցական մակարդակի Գնահատ�մ:

36. Գնահատման փ�լը, որը ներառ�մ է երեխայի ծնողի, �ս�ցիչների և այլ մանկավարժահոգեբանական
աշխատողների դիտարկման արդյ�նքների �ս�մնասիր�թյ�ն և վերլ�ծ�թյ�ն, տև�մ է 10-15 օր՝ ծնողի գրավոր
դիմ�մի ընդ�նման օրվանից սկսած:

37. Եթե երեխայի դպրոցական մակարդակի Գնահատման արդյ�նքների վերլ�ծ�թյ�նը չի վկայ�մ երեխայի
մոտ որևէ ֆ�նկցիայի խանգարման հավանական�թյ�ն, ապա աջակց�թյան խ�մբը մշակ�մ է
առաջարկ�թյ�նների ցանկ՝ ծառայ�թյ�նների տրամադրման և միջավայրային հարմարեց�մների վերաբերյալ
(դասավանդման մեթոդներ, տեղի և դասասենյակի վերադասավոր�մներ, ժամանակի կազմակերպ�մ և այլն):
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38. Եթե երեխայի դպրոցական մակարդակի Գնահատման արդյ�նքների վերլ�ծ�թյ�նը վկայ�մ է երեխայի
որևէ ֆ�նկցիայի խանգարման հավանական�թյ�ն, ապա հաստատ�թյ�նը, ծնողի համաձայն�թյամբ (Ձև 2),

դիմ�մ է Տարածքային կենտրոն՝ իրականացնել� տարածքային մակարդակի Գնահատ�մ:
39. Երեխային տարածքային մակարդակի Գնահատման ներկայացնել� համար դպրոցի տնօրին�թյ�նը

կազմ�մ է հետևյալ փաստաթղթերի փաթեթը՝
1) Ծնողի գրավոր համաձայն�թյ�նը.
2) դպրոցի կողմից իրականացված Գնահատման արդյ�նքները և վերլ�ծ�թյ�նը.
3) այլ փաստաթղթեր, եթե դպրոցը կարծ�մ է, որ օգտակար տեղեկատվ�թյ�ն է տալիս երեխայի մասին:
40. Երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատ�մն իրականացվ�մ է Տարածքային կենտրոնի կողմից՝

որոշել� երեխայի մոտ այս կամ այն ֆ�նկցիայի խանգարման աստիճանը և դրանով (կամ դրանցով)
պայմանավորված` կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքը:

41. Հաստատ�թյան տնօրին�թյան կողմից դիմ�մը (Ձև 3) և անհրաժեշտ մյ�ս փաստաթղթերը ստանալ�ց
հետո, Տարածքային կենտրոնը նշանակ�մ է երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատ�մը սկսել� օրը՝
առավելագ�յնը 10-օրյա ժամկետ�մ, որի մասին տեղեկացն�մ է դպրոցի տնօրին�թյանը:

42. Տարածքային մակարդակի գնահատ�մ կարող է իրականացվել նաև անմիջականորեն ծնողի դիմ�մի
հիման վրա:

43. Տարածքային կենտրոնի տնօրենի հրամանով ձևավորվ�մ է �ս�մնական հաստատ�թյ�ն�մ տվյալ
երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատ�մն իրականացնող մանկավարժական աշխատողների խ�մբ, որը
ներառ�մ է Տարածքային կենտրոնի առնվազն 3 մասնագետ՝ հատ�կ մանկավարժ, հոգեբան և սոցիալական
մանկավարժ: Տարածքային մակարդակի գնահատմանը մասնակց�մ են նաև երեխայի �ս�մնական
հաստատ�թյան աջակց�թյան խ�մբը, երեխայի �ս�ցիչները, երեխան և իր ծնողը (կամ օրինական
ներկայաց�ցիչը):

44. Տարածքային կենտրոնի կողմից երեխայի տարածքային մակարդակի գնահատման գործընթացը
համակարգ�մ է Տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալը:

45. Տարածքային մակարդակի Գնահատ�մը տև�մ է նվազագ�յնը մեկ շաբաթ:
46. Տարածքային մակարդակի Գնահատ�մն իրականացնել�ց հետո՝ առնվազն 5-օրյա ժամկետ�մ,

Գնահատ�մն իրականացրած Տարածքային կենտրոնի մասնագետները, հաստատ�թյան աջակց�թյ�ն խմբի հետ
միասին, կազմ�մ են երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատման արձանագր�թյ�նը (Ձև 4) և Գնահատման
եզրակաց�թյ�նը � ներկայացն�մ Տարածքային կենտրոնի տնօրենի հաստատմանը:

47. Տարածքային կենտրոնի տնօրենի կողմից հաստատված երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատման
արձանագր�թյան և Գնահատման եզրակաց�թյան մեկ օրինակը պահվ�մ է Տարածքային կենտրոն�մ, իսկ մեկը
տրվ�մ է երեխայի ծնողին:

48. Համաձայն�թյան դեպք�մ ծնողը, Ձև 4-ին համապատասխան, Գնահատման արձանագր�թյ�նն �
Գնահատման եզրակաց�թյ�նը ներկայացն�մ է իր երեխայի կրթ�թյան վայր հանդիսացող հանրակրթական
�ս�մնական հաստատ�թյան տնօրենին:

49. Երեխայի տարածքային մակարդակի Գնահատման արձանագր�թյ�նն � Գնահատման եզրակաց�թյ�նը
ծնողի կողմից ստանալ�ց հետո, առավելագ�յնը 5-օրյա ժամկետ�մ, �ս�մնական հաստատ�թյան տնօրենը
դիմ�մ է տարածքային կառավարման պետական մարմին՝ վկայագրել� երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիքը:

50. Ծնողի կողմից տարածքային մակարդակի Գնահատման արդյ�նքները կարող են բողոքարկվել
Հանրապետական կենտրոն: Բողոքները քննարկվ�մ են ՀՀ օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով և
ժամկետներ�մ:

 
Աղյ�սակ

 
Անհատական �ս�մնական պլանով նախատեսվող աջակցող ծառայ�թյ�նների տեսակը,

ժամանակահատվածը, տևող�թյ�նն � ծավալները
 

Ծառայ�թյ�ն Ծառայ�թյ�նների ժամկետային և ծավալային ց�ցանիշներն ըստ կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի աստիճանի

 
1-ին աստիճան = հսկ�մ

(թեթև)

2-րդ աստիճան =

հաճախակի
աջակց�թյ�ն

(միջին)

3-րդ աստիճան = մեծ
հաճախական�թյամբ

աջակց�թյ�ն
(ծանր)

4-րդ աստիճան =

մշտական
աջակց�թյ�ն

(խորը)



8/10/2019 DocumentView

https://www.arlis.am 6/18

Հատ�կ
մանկավարժական
ծառայ�թյ�ն՝
լոգոպեդի,
տիֆլոմանկա-
վարժի,
ս�րդոմանկա-
վարժի,
օլիգոֆրենա-
մանկավարժի
կողմից

Տարբերակված մոտեց�մ
դասի բովանդակ�թյանը
և մատ�ցմանը:
Հ�շ�մներ՝ խթանել�
երեխայի ակտիվ
մասնակց�թյ�նը,
ինքն�ր�յն
�ս�մնառ�թյ�նը և
ներգրավված�թյ�նը:
Տարբերակված լեզվական,
գրագիտ�թյան և
մաթեմատիկական
միջոցների կամ
ռես�րսների
տրամադր�մ, որոնք
պետք է աջակցեն
պլանավորված
�ս�մնական ծրագրերին,
մեթոդներին:
Ապահովել նյ�թերի
բազմազան�թյ�ն՝
խթանել� երեխայի
ակտիվ մասնակց�թյ�նը,
ինքն�ր�յն
�ս�մնառ�թյ�նը և
ներգրավված�թյ�նը:
Բարձրացնել
զգայարանների միջոցով
տարաբն�յթ ազդակների
ընկալման
հնարավոր�թյ�նը`
օգտագործելով
բազմազան մեթոդներ և
նյ�թեր: Անհրաժեշտ
խոսքային աջակց�թյան
տրամադր�մ՝
ինֆորմացիան
յ�րացնել� համար:
Խոսքը հասկանալի
դարձնել� համար
անհրաժեշտ հավելյալ
ժամանակի տրամադր�մ:

Ըստ կարիքի ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական - 45 րոպե

Կրթ�թյան համար
անհրաժեշտ
հարմարեցված
նյ�թերի և
տեխնոլոգիաների
ապահով�մ
(օրինակ՝ գրքեր,
համակարգիչներ,
�ս�ցանող
խաղալիքներ),
ինչպես նաև՝
համապատասխան
հատ�կ
մանկավարժական
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն:
Բազմազան
մեթոդներ և նյ�թեր
օգտագործելով՝
բարձրացնել
զգայարանների
միջոցով
տարաբն�յթ
ազդակների
ընկալման
հնարավոր�թյ�նը:
Տրամադրել
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն:
Հեշտ ընկալելի և
պարզեցված խոսքի
միջոցով հասանելի
դարձնել նյ�թը՝
տրամադրելով
հավելյալ ժամանակ:
Խոսքային,
տեսողական և
ֆիզիկական
հ�շ�մների
տրամադր�մ
(նկարներ, բառեր,
ժեստեր և
գործող�թյ�ններ)՝
զարգացնել�
մտածող�թյ�նը,
հիշող�թյ�նը,
խոսքը, վարքը և
հաղորդակց�թյ�նը:

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 90

րոպե

Կրթ�թյան համար
անհրաժեշտ
հարմարեցված
նյ�թերի և
տեխնոլոգիաների
ապահով�մ (օրինակ՝
գրքեր,
համակարգիչներ,
�ս�ցանող
խաղալիքներ), ինչպես
նաև՝
համապատասխան
հատ�կ
մանկավարժական
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյ�ն: 
Տրամադրել
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյ�ն և
բազմազան
մեթոդների և նյ�թերի
կիրառ�մ՝
բարձրացնել�
զգայարանների
միջոցով տարաբն�յթ
ազդակների
ընկալման
հնարավոր�թյ�նը: 
Համապատասխան
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյան
տրամադր�մ՝
�րիշների խոսքը
հեշտ հասկանալ�
համար:
Հեշտ ընկալելի և
պարզեցված խոսքի
միջոցով
հնարավորինս
հասանելի դարձնել
նյ�թը՝ տրամադրելով
հավելյալ ժամանակ:

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական-100

րոպե

Համապատասխան,
հատ�կ
մանկավարժական
մասնագիտական
ամբողջական
աջակց�թյ�ն:
Ամբողջովին
հարմարեցված նյ�թեր
և տեխնոլոգիաներ
կրթ�թյան համար
(օրինակ՝ գրքեր,
համակարգիչներ,
�ս�ցանող
խաղալիքներ):
Անընդհատ
մշտադիտարկ�մ: 
Մշտական
աջակց�թյ�ն
երեխային՝ կատարել�
հանձնարար�թյ�ններ
և գործող�թյ�ններ:
Անհրաժեշտ հատ�կ
մասնագիտական և
մանկավարժական
մոտեց�մների,
մեթոդների կիրառ�մ,
օգտագործվող նյ�թերի
բազմազան�թյան
ապահով�մ,
այլընտրանքային
միջոցների
տրամադր�մ (օրինակ՝
հարմարեցված իրեր և
տեխնոլոգիաներ,
խաղի և կրթ�թյան
համար,
հաղորդակցման
պարագաներ և
տեխնոլոգիաներ և
այլն): 
Բոլոր առարկաների
գծով կրթական
ծրագրերի
առավելագ�յն
պարզեց�մ և
հարմարեց�մ: 
Աջակց�թյ�ն՝
հասկանալ�
�րիշների խոսքը:
Անհրաժեշտ հատ�կ
մանկավարժական և
մասնագիտական
ամբողջական
աջակց�թյան
տրամադր�մ,
խոսքային և ոչ
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խոսքային մշտական
�ղղորդ�մ:

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 130

րոպե

Հոգեբանական
ծառայ�թյ�ն՝
հոգեբանի կողմից

Ց�ցաբերվ�մ է
մասնագիտական թեթև
աջակց�թյ�ն:
Հաղորդակցվելը
հեշտացնել� համար
նվազագ�յն �ղղորդ�մ և
հավելյալ ժամանակ:
Ընտր�թյ�ն կատարել�
և որոշ�մներ կայացնել�
համար երեխային
անհրաժեշտ է
նվազագ�յն �ղղորդ�մ:
Սեփական վարքը
կառավարել� համար
անհրաժեշտ խոսքային և
ոչ խոսքային �ղղորդ�մ
և աջակց�թյ�ն:

Ըստ կարիքի ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 20 րոպե

Համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն՝
սեփական վարքը
կառավարել�, պարզ
տարրական
գործող�թյ�ններ
կատարել� համար:
Խոսքն արտաբերել�
համար անհրաժեշտ
են
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն և
հավելյալ ժամանակ:
Համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն՝ այլ
անձանց հետ հեշտ
հաղորդակցվել� և
շփվել� համար:
Գործող�թյանը
մասնակցել� և
հրահանգը հիշել�
համար անհրաժեշտ
աջակց�թյան
տրամադր�մ: 
Խոսքային,
տեսողական և
ֆիզիկական
հ�շ�մների
տրամադր�մ
(նկարներ, բառեր,
ժեստեր և
գործող�թյ�ններ)՝
զարգացնել�
մտածող�թյ�նը,
հիշող�թյ�նը,
խոսքը, վարքը և
հաղորդակց�թյ�նը:

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական

Սեփական վարքը,
գործող�թյ�նները
կառավարել� համար
անհրաժեշտ
հոգեբանական
աջակց�թյ�ն և
հաճախակի
�ղղորդ�մ:
Առօրյա
հաղորդակցման
համար անհրաժեշտ
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյ�ն և
�ղղորդ�մ՝
տրամադրելով
հավելյալ ժամանակ:
Հաղորդակցվել�
համար անհրաժեշտ
համապատասխան
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյ�ն,
այլ անձանց հետ
խոսքային և ոչ
խոսքային շփ�մը
հեշտացնել� զգալի
�ղղորդ�մ՝
տրամադրելով
հավելյալ ժամանակ:
Խոսքային,
տեսողական և
ֆիզիկական
հ�շ�մների
բազմազան
մեթոդների կիրառ�մ՝
կատարել� և
վերհիշել�
գործող�թյ�նը:

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 60

րոպե

Մշտական
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն
երեխային՝
կառավարել�
սեփական վարքը: 
Մշտական
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն
երեխային՝ առօրյա
հաղորդակց�մը և
շփ�մը հեշտացնել�
համար: 
Անհրաժեշտ
մասնագիտական
զգալի աջակց�թյ�ն՝
այլ անձանց հետ
խոսքային և ոչ
խոսքային շփ�մը
հեշտացնել� համար`
կիրառելով զգալի
�ղղորդ�մ և
տրամադրելով
հավելյալ ժամանակ:
Մշտական
աջակց�թյ�ն
խոսքային,
տեսողական և
ֆիզիկական
հ�շ�մների և
մեթոդների
բազմազան�թյան
կիրառմամբ, որպեսզի
երեխան վերհիշի և
կատարի
գործող�թյ�նը: 
Այլընտրանքային
միջոցների,
օժանդակող իրերի և
պարագաների
կիրառ�մ՝
զարգացնել�
հիշող�թյ�նն �
վարքը: 
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աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 40

րոպե

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 60

րոպե

Սոցիալիզացիա՝
սոցիալական
մանկավարժի
կողմից

Նվազագ�յն խոսքային
�ղղորդ�մ և հավելյալ
ժամանակի տրամադր�մ՝
առօրյա
գործող�թյ�նները
կատարել� համար:
Անհրաժեշտ �ղղորդ�մ՝
երեխայի միջանձնային
փոխհարաբեր�թյ�նները
և շփման հմտ�թյ�նները
ձևավորել� և
պահպանել� համար:

Ըստ կարիքի ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 25 րոպե

Համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն՝
առօրյա
պլանավորված և
նպատակային
գործ�նե�թյ�նները
կատարել� համար:
Անհրաժեշտ
�ղղորդ�մ՝
խմբային վարքն �
շփ�մները
կառավարել�
համար: Հավելյալ
ժամանակի
տրամադր�մ:
Համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն՝
միջավայր�մ և
հասարակ�թյան մեջ
կողմնորոշվել� և
նպատակային
գործող�թյ�ններ
կատարել� համար: 
Դպրոց�մ և
երեխայի շփման այլ
միջավայր�մ
դրական
վերաբերմ�նքի և
փոխօգն�թյան
մթնոլորտի
ձևավոր�մ:
Ընտանիքի
անդամների հետ
կապերի
հաստատ�մ,
ընտանիքին
համապատասխան
աջակց�թյ�ն և
�ղղորդ�մ, դրական
վերաբերմ�նքի
ձևավոր�մ
ընտանիքի
անդամների մոտ: 

Ըստ կարիքի
ապահովել

Զգալի
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն և
անմիջական
�ղղորդ�մ՝ առօրյա
պլանավորված և
նպատակային
գործ�նե�թյ�նները
կատարել� համար:
Զգալի
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն և
անմիջական
�ղղորդ�մ՝
հասարակ�թյան մեջ
ընդգրկվել� և
մարդկանց հետ
շփվել� համար: 
Երեխայի
սոցիալական կապերի
և շփ�մների
հաճախակի
մշտադիտարկ�մ:
Դպրոց�մ և երեխայի
շփման այլ
միջավայր�մ դրական
վերաբերմ�նքի և
փոխօգն�թյան
մթնոլորտի
ձևավոր�մ:
Ընտանիք-դպրոց
կապի ապահով�մ,
տեղեկատվ�թյան
փոխանակ�մ:
Զգալի աջակց�թյ�ն
երեխայի ընտանիքի
անդամներին՝
օժանդակել�
երեխայի շփման և
հաղորդակցման
կարող�թյ�նների
զարգացմանը:
Ընտանիքին
հաճախակի
աջակց�թյ�ն,
կապերի հաստատ�մ
այլ ծառայ�թյ�նների
հետ և �ղղորդ�մ:

Մշտական և կայ�ն
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն
երեխային կատարել�
առօրյա
գործող�թյ�նները և
հանձնարար�թյ�ն-
ները:
Ամբողջական
մասնագիտական
աջակց�թյ�ն և
�ղղորդ�մ՝
հասարակ�թյան մեջ
ընդգրկվել� և
մարդկանց հետ
շփվել� համար: 
Դպրոց�մ և երեխայի
շփման այլ
միջավայր�մ դրական
վերաբերմ�նքի և
փոխօգն�թյան
մթնոլորտի ձևավոր�մ:
Ընտանիք-դպրոց
կապի ապահով�մ,
տեղեկատվ�թյան
փոխանակ�մ:
Մշտական և կայ�ն
աջակց�թյ�ն
երեխայի ընտանիքի
անդամներին՝
օժանդակել� երեխայի
շփման և
հաղորդակցման
կարող�թյ�նների
զարգացմանը:
Ընտանիքին մշտական
աջակց�թյ�ն՝ այլ
ծառայ�թյ�նների հետ
կապերի հաստատման
համար:
Այլ ծառայ�թյ�նների
մասնագետների հետ
մշտական կապ և
�ղղորդ�մ:
Դրական
վերաբերմ�նքի
ձևավոր�մ ընտանիքի
անդամների մոտ: 
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համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 50

րոպե

Դրական
վերաբերմ�նքի
ձևավոր�մ ընտանիքի
անդամների մոտ: 

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական - 90

րոպե

Ըստ կարիքի
ապահովել
համապատասխան
մասնագիտական
աջակց�թյ�նը՝
շաբաթական – 200

րոպե

Միջավայրային
հարմարեց�մ-

ներ՝ որպես
աջակց�թյան մաս

Անհրաժեշտ են առօրյա կյանք�մ անձնական օգտագործման հարմարեցված իրեր և
տեխնոլոգիաներ (օրինակ՝ սեղան, աթոռ) և հավելյալ ժամանակ: 
Անհրաժեշտ են առօրյա կյանք�մ անձնական օգտագործման արտադրանք և տեխնոլոգիաներ
(օրինակ՝ օրթոպեդիկ սարքեր), ինչպես նաև՝ համապատասխան մասնագիտական
աջակց�թյ�ն: Օժանդակող սարքեր (անվասայլակներ, մանկական սայլակներ), ինչպես նաև`
այլ անձանց աջակց�թյ�ն և հավելյալ ժամանակ:
Մատչելի գրական�թյ�ն, բրայլյան տառատեսակով և տեսաձայնային նյ�թեր, մեծ
տառաչափով նյ�թ, պարզեցված և հեշտ ընկալելի � ընթեռնելի նյ�թ:
Ինքն�ր�յն քայլել� և տեղից տեղ տեղափոխվել� համար անհրաժեշտ են հավելյալ
ժամանակ և նվազագ�յն �ղղորդ�մ: Անհրաժեշտ են միջավայրային հարմարեց�մներ
(օրինակ` մ�տքերի և ելքերի մոտ շարժական և անշարժ թեքահարթակներ, լայն դռների,
հատակի հետ ն�յն մակարդակի վրա գտնվող շեմեր, հարմարեցված զ�գարաններ, հատ�կ
մակնշ�մներ, տեխնոլոգիաներ) և անձի տեղաշարժվել�ն օգնող սարքավոր�մներ և
տեխնոլոգիաներ։

Ձև 1

 
ԾՆՈՂԻ ՀԵՏ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ)

 

Վայր, ամիս, ամսաթիվ

 Հարգելի ծնող, 
-------------------------դպրոցի մանկավարժահոգեբանական խմբի անդամները և �ս�ցիչները Ձեր
երեխայի՝_____________________________________ի, կրթ�թյ�նն առավել արդյ�նավետ և որակյալ
կազմակերպել� նպատակով առաջարկ են ներկայացրել իրականացնել� դպրոցական մակարդակի
գնահատ�մ: Ձեր գրավոր թ�յլտվ�թյ�նն անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր դպրոցի
մանկավարժահոգեբանական խմբի անդամները և ձեր երեխայի �ս�ցիչները Ձեզ հետ միասին
գնահատեն Ձեր երեխայի �ժեղ և թ�յլ կողմերը և, հենվելով նրա �ժեղ կողմերի վրա, առավել
արդյ�նավետ կազմակերպեն նրա կրթ�թյան գործընթացը: Դպրոցական մակարդակի գնահատման
ընթացք�մ հավաքագրված տեղեկատվ�թյ�նը կպահվի գաղտնի և առանց Ձեր գրավոր
համաձայն�թյան չի կարող տրամադրվել երրորդ կողմի: Դպրոցական մակարդակի գնահատման
արդյ�նք�մ Ձեր երեխայի կրթական ծրագրեր�մ ոչ մի փոփոխ�թյ�ն չի նախատեսվ�մ:
Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, Ձեր համաձայն�թյամբ, հնարավոր է, որ Ձեր երեխային առաջարկվի
տրամադրել մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�ն՝ դպրոցի
մանկավարժահոգեբանական խմբի կողմից: Դպրոցական մակարդակի գնահատման արդյ�նքներին
կծանոթանաք Ձեր գրավոր թ�յլտվ�թյ�նը դպրոցի կողմից ստանալ�ց ոչ �շ, քան 21 օր հետո: 
Նամակի վերջ�մ Ձեր գրավոր պատասխանի տիպային օրինակ�մ խնդր�մ ենք նշել` «Տալիս եմ իմ
համաձայն�թյ�նը» կամ «Չեմ տալիս իմ համաձայն�թյ�նը» տարբերակներից մեկը, նշեք Ձեր
ան�նը, ազգան�նը և ստորագրեք � 2 օրվա ընթացք�մ այն ներկայացրեք դպրոցի տնօրենին:
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____________________________դպրոցի տնօրեն՝
(ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն)
 
Կ.Տ.
 
Տեղեկացված եմ, որ առանց իմ թ�յլտվ�թյան երեխայիս չեն կարող գնահատել: Գիտեմ նաև, որ իմ
համաձայն�թյ�նը կարող եմ չեղյալ համարել ցանկացած ժամանակ: Տալիս եմ իմ
համաձայն�թյ�նը / Չեմ տալիս իմ համաձայն�թյ�նը՝ իրականացնել� երեխայիս �ժեղ և թ�յլ
կողմերի դպրոցական մակարդակի գնահատ�մ:
Ծնողի ան�ն, ազգան�ն--------------------------------------------------
Ստորագր�թյ�ն------------------------------   Ամիս, ամսաթիվ --------------------

 
Ձև 2

 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ�Կ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՆ�Ց�Մ
(ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ)

Վայր, ամիս, ամսաթիվ
 
Հարգելի ծնող,
 -------------------------դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան խմբի և �ս�ցիչների
կողմից, Ձեր մասնակց�թյամբ, իրականացվեց Ձեր
երեխայի՝_____________________________________ի, դպրոցական մակարդակի գնահատ�մ:
Դպրոցական մակարդակի գնահատման արդյ�նք�մ պարզվեց, որ կարիք կա իրականացնել� Ձեր
երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատ�մ, որի համար անհրաժեշտ
է Ձեր գրավոր համաձայն�թյ�նը: Տեղեկացն�մ ենք, որ առանց Ձեր համաձայն�թյան Ձեր երեխայի
կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատ�մ չի իրականացվի: Դ�ք իրավ�նք
�նեք մասնակցել� գնահատման գործընթացին և տալ Ձեր վերջնական համաձայն�թյ�նը
կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի գնահատման եզրակաց�թյանը: Տեղեկացն�մ
ենք, որ գնահատման արդյ�նք�մ, եթե ճանաչվի Ձեր երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիքը, ապա Ձեր համաձայն�թյամբ այն պետք է վկայագրվի համապատասխան
ընթացակարգով: Տեղեկացն�մ ենք նաև, որ Ձեր երեխայի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների
կարիքի գնահատման արդյ�նքներին համաձայն չլինել� դեպք�մ Դ�ք կարող եք դրանք
բողոքարկել Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնին:
 
____________________________դպրոցի տնօրեն՝
(ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն)
 
Կ.Տ.

 
Ձև 3

 
ԵՐԵԽԱՅԻՆ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ�Կ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ�

ԴԻՄ�Մ
(ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ)

 
1. Երեխայի ան�ն, ազգան�ն__________________________________________________
2. Ծննդյան ամսաթիվ______/________/_______
3. Դպրոց, դասարան ________________________________________________________
4. Հասցե, հեռախոս_______________________________________
5. Տարածքային մակարդակի Գնահատման ներկայացրած հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյ�ն՝
_____________________________________________________________________
6. Երեխայի ծնողի ան�ն, ազգան�ն__________________________________________
7. Դիմ�մի ներկայացման ամսաթիվ_________/___________/____________
8. Դպրոցի տնօրենի դիմ�մ՝
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Հիմք ընդ�նելով ______________դպրոցի ______________դասարանի աշակերտ՝

____________________________________ի ծնողի (երեխայի ծնողի կամ օրինական ներկայաց�ցչի ան�ն,
ազգան�ն)՝ ________________________________ի գրավոր համաձայն�թյ�նը, հանրակրթական �ս�մնական
հաստատ�թյան մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան խ�մբը իրականացրել է
_____________________________ի դպրոցական մակարդակի գնահատ�մ: Ս�յն դիմ�մին կից դպրոցական
մակարդակի գնահատման արդյ�նքների վերլ�ծ�թյ�նը վկայ�մ է, որ կարիք կա իրականացնել
_____________________________ի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի տարածքային մակարդակի
գնահատ�մ: Ուստի խնդր�մ եմ սահմանված կարգով իրականացնել _____________________________ի կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի տարածքային մակարդակի գնահատ�մը:

Հանրակրթական դպրոցի տնօրեն__________________________________
Ամսաթիվ________/________/_____________ Կ.Տ.
9. Երեխայի ծնողի համաձայն�թյ�ն՝
Ես՝___________________________ս, տեղեկացված եմ, որ առանց իմ թ�յլտվ�թյան երեխայիս կրթ�թյան

առանձնահատ�կ պայմանների կարիքը չի կարող գնահատվել, և որ իմ համաձայն�թյ�նը կարող եմ չեղյալ
համարել ցանկացած ժամանակ: Տալիս եմ իմ համաձայն�թյ�նը՝ իրականացնել�
երեխայիս՝__________________________ի, կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի տարածքային
մակարդակի գնահատ�մը:

Ծնողի ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն--------------------------------------------------
 

Ձև 4

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐ�ԹՅ�Ն N

ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ�Կ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏ�Մ
(Տիպային ձև)

 
Ամիս, ամսաթիվ_______________
________________________________________________________________________
(երեխայի ան�ն, ազգան�ն, ծննդյան օր, ամիս, տարի)
Գնահատման սկիզբ__________________, Գնահատման ավարտ__________________
_________________տարածքային կենտրոնի տնօրենի ______________ N___ հրամանով

 (ամիս, ամսաթիվ)
ձևավորված գնահատման մասնագետների խ�մբը՝
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
արձանագրել է հետևյալ տեղեկատվ�թյ�նը և արել հետևյալ առաջարկ�թյ�նները՝
□ �նի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք` պայմանավորված
______________________________________________________________________

ֆ�նկցիայի (ձայնի և խոսքի, լսող�թյան, տեսող�թյան, ինտելեկտ�ալ (մտավոր), շարժողական)
 
_________________________________________________ (թեթև, միջին, ծանր, խորը)
խանգար�մով* (նշել յ�րաքանչյ�ր ֆ�նկցիայի խանգարման աստիճանը աղյ�սակ�մ):
 

Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք թեթև միջին ծանր խորը

Ձայնի և խոսքի ֆ�նկցիաներ     

Լսող�թյան ֆ�նկցիաներ     

Տեսող�թյան ֆ�նկցիաներ     

Ինտելեկտ�ալ (մտավոր) ֆ�նկցիաներ
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Շարժողական ֆ�նկցիաներ     

□ չ�նի կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք:

* Արձանագրված ֆ�նկցիաների խանգար�մները նկարագրվ�մ են ըստ տվյալ ֆ�նկցիայի
ենթակատեգորիաների՝

 

Ֆ�նկցիաներ Ենթակատեգորիաներ
Խանգար�մների
նկարագր�թյ�ն

Ձայնի և
խոսքի
ֆ�նկցիաներ

Խոսքի հնչյ�նների արտաբերման ֆ�նկցիաներ
 

Խոսքի սահ�ն�թյ�ն
 

Խոսքի ռիթմ և խոսքի մեղեդայն�թյ�ն
 

Արագախոս�թյ�ն
 

Դանդաղախոս�թյ�ն
 

Լսող�թյան
ֆ�նկցիաներ

 

 

Տեսող�թյան
ֆ�նկցիաներ

 

 

Ինտելեկտ�ալ
(մտավոր)

ֆ�նկցիաներ

Բարձրագ�յն ճանաչողական ֆ�նկցիաները/ինտելեկտ�ալ
(կարդալը, գրելը, առօրյա կյանքի կազմակերպելը, որոշ�մներ
կայացնելը)

 

Հիմնական ճանաչողական ֆ�նկցիաներ (հասկաց�թյ�ններ
սովորելը, խաղը)

 

Հաշվարկներ կատարել� ֆ�նկցիաներ (հաշվելը)
 

Մտածող�թյան ֆ�նկցիաներ (մտածելը)
 

Ուշադր�թյան ֆ�նկցիաներ (�շադր�թյան կենտրոնաց�մը)
 

Լեզվի մտավոր ֆ�նկցիաներ (հաղորդակցվելիս բանավոր
հաղորդագր�թյ�ններ ընկալելը, հաղորդակցվելիս ոչ վերբալ
հաղորդագր�թյ�ններ ընկալելը, գրավոր խոսքի ընկալ�մ,
խոսելը, հաղորդակց�թյ�նը)

 

Հիշող�թյան ֆ�նկցիաներ (հիշող�թյ�նը)
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Հոգեշարժողական ֆ�նկցիաներ (Սեփական վարքի կառավար�մ)  

Ընկալման ֆ�նկցիաներ (դիտելը, լսելը, այլ զգայարանների
նպատակային օգտագործ�մը)

 

Շարժողական
ֆ�նկցիաներ

Խոշոր շարժ�նակ�թյան ֆ�նկցիաներ
 

Մանր շարժ�նակ�թյան ֆ�նկցիաներ
 

Մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների տրամադրման վերաբերյալ
առաջարկ�թյ�ններ (առաջարկ�թյ�նները նկարագրվ�մ են համաձայն մանկավարժահոգեբանական
աջակց�թյան ծառայ�թյ�նների տրամադրման տեսակի, ժամանակահատվածի, տևող�թյան � ծավալների
աղյ�սակի):

Երեխայի կրթ�թյան արդյ�նավետ կազմակերպման համար առաջարկվ�մ է.
□ տրամադրել կրթ�թյան կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան ծառայ�թյ�ններ՝

կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի հիման վրա կազմված մանկավարժահոգեբանական
աջակց�թյան անհատական պլանով.

□ կրթ�թյ�նը կազմակերպել հանրակրթական առարկայական ծրագրերի և կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիքի գնահատման արդյ�նքների հիման վրա կազմված անհատական �ս�ցման պլանով.

□ կրթ�թյ�նը կազմակերպել հանրակրթ�թյան պետական և առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի
համապատասխան.

Գնահատողներ`
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
_____________տարածքային կենտրոնի տնօրեն՝ ______________________
 
 Կ.Տ. (ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն, ամսաթիվ)
 
Ես՝___________________________ս, մասնակցել եմ երեխայիս՝ ___________________________ի տարածքային

մակարդակի գնահատմանը և համաձայն եմ/համաձայն չեմ գնահատման արդյ�նքներին: Ես տեղեկացված եմ, որ
առանց իմ համաձայն�թյան երեխայիս կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի վկայագր�մ չի
իրականացվի: Տալիս եմ/Չեմ տալիս իմ համաձայն�թյ�նը երեխայիս Տարածքային մակարդակի գնահատման
արդյ�նք�մ արված հետևյալ առաջարկներին:

 
Ծնողի ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն--------------------------------------------------

 
Ձև 5

 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ �Ս�ՑՄԱՆ ՊԼԱՆ` Ա�Պ

 
(ՏԻՊԱՅԻՆ ՁԵՎ)
Հաստատված `-------------------------------------------------------------------------- կողմից:
Տնօրեն`_________________________________
Հաստատման ամիս, ամսաթիվ, տարի ___________________________________________

1. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 Ազգան�ն, ան�ն, հայրան�ն______________________________________
1.2 Ծննդյան վայր______________________________________
1.3 Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ______________________________________
1.4 Սեռը` □ իգական □ արական
1.5 Քաղաքացի�թյ�նը______________________________________
1.6 Բնակ�թյան հասցեն ______________________________________
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1.7 Ուս�մնական հաստատ�թյ�նը______________________________________
1.8 Դասարանը (նշել �ս�մնական տարին) _______________________________
1.9 Ծնողների (օրինական ներկայաց�ցիչների) ան�ններն �
հեռախոսահամարները______________________________________
1.10 Արտակարգ իրավիճակների դեպք�մ` կապի միջոց` աշխատանքային և բնակարանի
հեռախոսահամարներ: __________________________________

2. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆ�Ր ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐ

2.1 Բնագավառներ, որտեղ դրսևորվ�մ են սովորողի �ժեղ կողմերը`
Ըստ �ս�ցչի
Ըստ մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան թիմի
Ըստ ծնող
Ըստ սովորողի
2.2 Բնագավառներ, որտեղ դրսևորվ�մ են սովորողի թ�յլ կողմերը`
Ըստ �ս�ցչի
Ըստ մանկավարժահոգեբանական աջակց�թյան թիմի
Ըստ ծնողի
Ըստ սովորողի
2.3 Ֆ�նկցիաների կատարողական�թյան մակարդակները` ըստ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների
կարիքի գնահատման.
'' ձայնի և խոսքի
'' լսողական
'' տեսողական
'' ինտելեկտ�ալ/մտավոր
'' շարժողական

2.4 Առողջական վիճակի մասին տեղեկ�թյ�ն

2.5 Հաշմանդամ�թյ�ն
□ �նի
□ չ�նի

2.5 Սովորողի նախասիր�թյ�նները

2.6 Ինչպիսի՞ն է իրեն պատկերացն�մ սովորողը1 (նշել այն դպրոցը, որտեղ այս պահին սովոր�մ է աշակերտը)
Ինչպիսի՞ն է իր երեխային պատկերացն�մ ծնողը (նշել այն դպրոցը, որտեղ այս պահին սովոր�մ է աշակերտը)

3. ԵՐԵԽԱՅԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳՆԱՀԱՏ�ՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎ�ԹՅ�Ն

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ԵՐԲ Է ԻՐԱԿԱ-
ՆԱՑՎԵԼ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ 
ԱՄՓՈՓ

Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի
գնահատ�մ

  

Կրթական առաջընթացի գնահատ�մ (գիտելիք,
կարող�թյ�ններ և հմտ�թյ�ններ)

  

4. �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ԸՍՏ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ (ՆՇԵԼ ԱՅՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՏՎՅԱԼ ԴԱՍԱՐԱՆ�Մ �Ս�ՄՆԱՍԻՐՎ�Մ Է
ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ` ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ)
□ մայրենի.
□ հայոց լեզ�
□ գրական�թյ�ն (ավագ դպրոց�մ` հայ գրական�թյ�ն)
□ օտար լեզ�.
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□ ռ�սաց լեզ�
□ մաթեմատիկա.
□ հանրահաշիվ
□ երկրաչափ�թյ�ն
□ ինֆորմատիկա
□ բն�թյ�ն, բնական գիտ�թյ�ններ (ես և շրջակա աշխարհը, բնագիտ�թյ�ն, աշխարհագր�թյ�ն, ֆիզիկա,
քիմիա, կենսաբան�թյ�ն)
□ հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ (հայրենագիտ�թյ�ն, հայոց պատմ�թյ�ն, Հայոց
եկեղեց� պատմ�թյ�ն, համաշխարհային պատմ�թյ�ն, հասարակագիտ�թյ�ն, Հայաստանի
աշխարհագր�թյ�ն) արվեստ (ազգային երգ � պար, երաժշտ�թյ�ն, կերպարվեստ)
□ տեխնոլոգիա.
□ ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն (ֆիզկ�լտ�րա, ՆԶՊ):

5. ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ, �Ր ԴՐՍԵՎՈՐՎ�Մ ԵՆ ՍՈՎՈՐՈՂԻ �ԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

Ուժեղ կողմերը Արտահայտված կարիքներ

6. �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է Ա�Պ

 

7. ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑ�ՄՆԵՐ

Ուս�մնական գործընթացի հարմարեց�մներ Միջավայրային
հարմարեց�մներ

Միջավայրային
հարմարեց�մներ

   

7.1 Աջակցող ծառայ�թյ�նների տրամադր�մ (համաձայն աղյ�սակի)

Հատ�կ մանկավարժական

ծառայ�թյ�ն

Ժամանակա-հատված Տևող�թյ�ն Ծավալներ Ծառայ�թյ�նների

տրամադրման

գրաֆիկ

● Լոգոպեդի
    

● Տիֆլոմանկավարժի
    

● Ս�րդոմանկավարժի
    

● Օլիգոֆրենոմանկավարժի     

Հոգեբանական ծառայ�թյ�ն Ժամանակա-հատված Տևող�թյ�ն Ծավալներ Ծառայ�թյ�նների

տրամադրման

գրաֆիկ

● հոգեբանի
    

Սոցիալզացիա Ժամանակա-հատված Տևող�թյ�ն Ծավալներ Ծառայ�թյ�նների

տրամադրման
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գրաֆիկ

● Սոցիալական մանկավարժի
    

 

8. Ա�Պ-Ի ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔ�Մ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ԳՐԱԿԱՆ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՌԵՍ�ՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

9. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

10. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼ� ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՎԱԶԱԳ�ՅՆ ԿԱՐՈՂ�ԹՅ�ՆՆԵՐ
ԵՎ ՀՄՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐ

 

11. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆ�ՄԸ

11.1 ԿԱՐՈՂ�ՆԱԿ�ԹՅԱՆ ԱՌԿԱ ՄԱԿԱՐԴԱԿ (ինչքան գիտի և ինչքան է կարողան�մ)

Գիտելիքներ Հմտ�թյ�ններ

11.2 ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ

 

11.3 ԿԱՐՈՂ�ՆԱԿ�ԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՎԱՐՏԻՆ

Գիտելիքներ Հմտ�թյ�ններ

  

1-ին կիսամյակ Գնահատման մեթոդներ

  

2-րդ կիսամյակ Գնահատման մեթոդներ

  

12. ԽՆԴԻՐՆԵՐ` ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐ�ՄՆԵՐ

 

12.1 ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑ�ՄՆ ԸՍՏ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ

ԹԵՄԱ ԺԱՄ ԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ
ԹԵՄԱՅԻ

ԹԵՄԱՅԻ
ԱՄՓՈՓԻՉ

ՄԵԹՈԴ
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ԱՎԱՐՏԻՆ. 
ԳԻՏԻ, 
ԿԱՐՈՂ Է

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԱՄՍԱԹԻՎ

12.2 �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՐՄԱՐԵՑ�ՄՆԵՐ

Ուս�մնական գործընթացի հարմարեց�մներ Միջավայրային հարմարեց�մներ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ �Ս�ՑԻՉ
(ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն)
________________________

�Ս�ՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
(ան�ն, ազգան�ն,
ստորագր�թյ�ն)
_____________________

13. Ա�Պ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ (ԸՆԹԱՑԻԿ, ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ)

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏ� ԱՆՁ

14. ԱՆՑ�ՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ
(ՀԱՋՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄ ՏԱՐՐԱԿԱՆԻՑ` ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻՑ` ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ)

ՄԻՋՈՑԱՌ�Մ ՆԿԱՐԱԳՐ�ԹՅ�Ն

ԾՆՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑ�ՄԸ
Ես` -----------------------------------------------------------ս, ս�յնով հավաստիացն�մ եմ, որ մասնակցել եմ
երեխայիս` ---------------------------------------------------Ա�Պ-ի մշակման գործընթացին և գիտակց�մ եմ, որ
ս�յն Ա�Պ-ի երկարաժամկետ նպատակները, տարեկան նպատակներն � խնդիրները և դրանց
իրականացման գործընթացը հարմարեցվել և պարզեցվել են երեխայիս կարող�թյ�նների և հմտ�թյ�նների
առավելագ�յն ներ�ժին համապատասխան, և որ իմ երեխայի կրթ�թյան արդյ�նքներն � ձեռքբեր�մները
գնահատվել� են ըստ իր Ա�Պ-ով սահմանված նպատակների և խնդիրների:
 
________________________________________________________________
(ան�ն, ազգան�ն, ստորագր�թյ�ն, ամսաթիվ)
 
Դպրոցի
ղեկավար//տնօրեն ___________________ Ամսաթիվ
 
Ա�Պ-ը մշակող խ�մբ՝

Ազգան�ն, ան�ն Պաշտոն Ստորագր�թյ�ն

1. ————— ———————— ————————

2. ————— ———————— ————————

3. ————— ———————— ————————

4. ————— ———————— ————————

5. ————— ———————— ————————
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Ամսաթիվ _______________

____________
1 Հնարավոր�թյան դեպք�մ` ըստ աշակերտի ցանկ�թյան, կարող�թյան:


