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Սովորողի ուսումնական գործունեությանամփոփում-
ուսումնասիրություն

4-2 դասարան

Սովորող` ԷլլադաԹադևոսյան
2018 թվական, փետրվար



Ուումնասիրության հիմքեր

• Ուսումնառությանպայմանագիր

• Ուսումնառությանպայմանագրի լուծման
կարգ

• Բացակայության և բացակայության մասին
տեղեկացման կարգ

• Էլեկտրոնային մատենավարություն

• 2017-2018 ուստարվաուսումնառության
պայմանագրերով որոշված սեպտեմբեր-
հունվարամիսների ուսումնական վճարների
հավաքագրման մասին գրասենյակների
ղեկավարներիտեղեկանքը

Սովորողի բլոգ

Սովորողիաճի բնութագիր. 
ուսումնառության

• 1-ինտարի

• 2-րդտարի

• 3-րդտարի

Ուսումնառության 4-րդտարվա 1-ին և 2-րդ
ուսումնական շրջաններիամփոփում

http://mskh.am/sites/default/files/user/5/files/himnakan_2016-2017.pdf
http://mskh.am/am/27878
http://www.mskh.am/am/28499
http://himnakan.mskh.am/node/2814
http://mskh.am/sites/default/files/user/41/files/partker_2017-2018-2.xlsx#overlay-context=am/74842
https://elladatadevosyan.wordpress.com/category/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4/


Էլլադա Թադևոսյանի բլոգը

• համապատասխանում է սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին

• ունի բոլոր առարկաներից ենթաբաժիններ

• բլոգը գործում է 2016 թվականի նոյեմբերից, 

• գործող, ակտիվ բոլգ է

• ամեն ամիս ունի հրապարակումներ. 

հիմնականում օրվաառաջադրանքներ են

տեղեկատվական նյութեր,

ճամբարային օրերի լուսաբանում

ուսումնական ճամփորդությանից լուսաբանում

տեսանյութեր, ֆոտոշարեր

• նախագծերը քիչ են (հիմնականում մայրենիից)

https://elladatadevosyan.wordpress.com/


Ուսումնական ճամփորդություններ

Էլեկտրոնային մատենավարության մեջարձանագրված է, որառաջին
ուսումնական շրջանում մասնակցել է 3 ճամփարդության

Բլոգում ունի «Ճամփարդորդություններ» բաժինը, որտեղայս մասին
կան նյութեր.

• Ես դասարանցիներիս հետՍևանում

• Նեղուցի վանք
• Բջնիի մասինտպավորություներ

https://elladatadevosyan.wordpress.com/category/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://elladatadevosyan.wordpress.com/2017/08/26/%D5%A5%D5%BD-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%BD-%D5%B0%D5%A5%D5%BF-%D5%BD%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://elladatadevosyan.wordpress.com/2017/09/24/%D5%B6%D5%A5%D5%B2%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB-%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84/
https://elladatadevosyan.wordpress.com/category/%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/


Ֆլեշմոբ
Ընտրությամբ գործունեություն

• Էլեկտրոնային մատենավարությունումարձանագրված է, որ
մասնակցել է մայրեիից ֆլեշմոբների

• Ընտրությամբ գործունեությունը՝ մաթեմատիկան է, բլոգում
«Մաթեմատիկա» բաժնում ընտրությամբ գործունեությունը
արտացոլված չէ

https://elladatadevosyan.wordpress.com/category/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4/


Սովորողի հաճախումը ուսումնական
պարապմունքներին

Ուսումնականառաջին, երկրորդ շրջաններում բացակայել է 12 օր

սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր հունվար ընդհանուր

2 օր (12 ժամ) 3 օր (16 ժամ) 3 օր (18 ժամ) 4 օր (21 ժամ) 0 12 օր (67 ժամ)



Սովորողիաճի բնութագիրը

Սովորողի ուսումնառության

• 1-ինտարի

• 2-րդտարի (սեպտեմբեր-հունվար) և (փետրվար-մայիս )

• 3-րդտարի (սեպտեմբեր-հունվար) և (փետրվար-մայիս) 



Ուսումնառության 4-րդտարվա 1-ին և 2-րդ
ուսումնական շրջանների ամփոփում

• 4-րդ դասարանումառաջադիմությանամփոփումը գրանցված չէ

• արված է ընթացիկ գրանցում, համաձայն որի.

սվորողը մասնակցել է պարապմունքներին (միջինը 7-9 միավորներ), 

մասնակցել է մայրենիի նախագծային ուսուցմանը և ֆլեշմոբերին,

ուսումնական ճամփորդություններին,

ընտրությամբ գործունեությանը:



Բացակայության մասինտեղեկացում

• Սովորղը կազմակեպչին նախապես նամակովտեղեկացրել է
բացակայության մասին: 

• Կազմակերպիչը նամակըփոխանցել է դպրոցի գրասենյակ: 

*Բացակայությունների մասինտեղեկացվել է կարգի համաձայն

http://www.mskh.am/am/28499


Ուումնականպայմանագրով վճարումներ

Պարտքեր (սեպտեմբեր-հունվար), ընդհանուր122 (ուսվճար, երկաօրյա, 
տրանսպորտ)

• Ուսումնական վճար. պարտքը` 42. 000 դրամ

• Երկարօրյա ծառայություն. պարտքը`40.000 դրամ

• Տրանսպորտային ծառայություն. պարտքը`40.000 դրամ

*Ամիսների պարտքերի չվճարման համար հիմք է ծառայել ծնողի հետ
հեռախոսով բանվորպայմանավորվածությունը


