ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2017թ. 1-ին կիսամյակում Վայոց ձորի մարզի կրթության ոլորտում կատարված վերաբերյալ
Վայոց ձորի մարզում գործում է 50 հանրակրթական դպրոց, այդ թվում 14 հիմնական և 36
միջնակարգ, որոնցից 2-ը վարժարան: 2 ավագ դպրոց և 1 կրթահամալիր գործում են ՀՀ ԿԳ
նախարարության ենթակայությամբ: 5 դպրոցներ գտնվում են սահմանամերձ գյուղերում,
որոնցում սովորում է 317 աշակերտ:
բնակավայրերում:

Մարզում

գործում

5 դպրոցներ գտնվում են բարձր լեռնային
է

տարածաշրջանային

պետական

քոլեջ

և

Տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը:
 Մինչև 50 աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը – 17, որտեղ սովորող աշակերտների
թիվը 393 - է:


50-100 աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը – 12, որտեղ սովորողների թիվը 849 – է:



100 և ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը- 21, որտեղ սովորողների թիվը

5080 է:
Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներ չկան:
Ոստիկանության կողմից հաշվառման վերցված երեխաներ չկան:
Մարզի 50 դպրոցներում 2016-2017 ուստարում սովորում է 6322 աշակերտ, որից
685-ը ավագ դպրոցներում և կրթահամալիրում:

Մարզային
ենթակայությամբ գործող 47 հանրակրթական
դպրոցների
աշակերտների կրթության կազմակերպման համար նախատեսված է 1 715 764,9 հազ.
դրամ:
Առաջին դասարան են ընդունվել 633 երեխա: Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող 104 դպրոցահասակ երեխաներ ներառական կրթության
ծրագրով ընդգրկված են Եղեգնաձորի թիվ 2, Եղեգնաձորի թիվ 1, Ջերմուկի թիվ 1,
Վայքի հիմնական, Ջերմուկի թիվ 3, Շատինի և Արենիի միջն. դպրոցներում, որտեղ
ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ այդ երեխաների կրթական կարիքներն
ապահովելու համար:

Պետբյուջեից նրանց կրթության կազմակերպման համար նախատեսվել է 74832,3
հազ. դրամ:
Բացվել և գործում են 25 նախակրթարաններ, որոնցից 14-ը դպրոցներում:
Դպրոցներում գործող նախակրթարաններում ընդգրկվել է 172 երեխա:

Պետբյուջեից նրանց կրթության կազմակերպման համար նախատեսվել է 24807,9
հազ. դրամ:
Դպրոցներում աշխատում են 973 ուսուցիչներ, որոնցից 851-ը ունեն բարձրագույն
մանկավարժական, կամ բարձրագույն

կրթություն (մոտ 87%-ը), մնացած 122-ը`

միջնակարգ մասնագիտական:


ՈՒսուցիչ / աշակերտ հարաբերակցությունը կազմում է 1:6,4:



Դասարանի միջին խտությունը 14,8 - է:



Ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմում է շաբաթական 17 ժամ:



Մարզում գործում է 17 մանկապարտեզ 44 խմբով, որոնցում ընդգրկված է 1044
նախադպրոցական

տարիքի

երեխա:

Նրանց

հետ

աշխատում

դաստիարակներ:
 Խմբի միջին խտությունը կազմում է 23:


Դաստիարակ / երեխա հարաբերակցությունը կազմում է 1:12

են

85

Սահմանված կարգով ձևավորվել են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
նոր կառավարման խորհուրդներ, որոնց անվանական կազմը
հաստատվել

է

Վայոց

ձորի

մարզպետի

2016թ. մարտի 4-ին

N

26

որոշմամբ:

Հաջողությամբ իրականցվում է <<Կայուն դպրոցական սնունդ>> ծրագիրը: Մարզի բոլոր
հանրակրթական դպրոցների 1-4 րդ դասարանների 2348 երեխաներ դպրոցում ստանում են
սնունդ:
Սահմանված կարգով կազմակերպվում են դպրոցներում ուսուցչի թափուր տեղի համար
անցկացվող մրցույթները: ՈՒստարվա ընթացքում անցկացվել է ուսուցչի թափուր տեղի
համար

23

մրցույթ:

ԴՏՀՏՇՀ-ի կողմից մարզի 1-ին և 2-րդ դասարանների 1189 աշակերտների հատկացվել են
ուսումնական պլանշետներ: Դրանց օգտագործման նպատակով վերապատրաստվել են 1-ին
և 2-րդ

դասարաններում պարապող բոլոր դասվարները: Մարզի հանրակրթական

դպրոցների մեծ մասը` մոտ

80%, վերանորոգված են: Բոլոր դպրոցներում լուծված է

ջեռուցման խնդիրը: 19 դպրոցներ ջեռուցվում են գազի լոկալ կաթսայատան միջոցով,
մնացածը` էլեկտրական ջեռուցիչներով: Մարզի բոլոր դպրոցները ապահովված են
համակարգիչներուվ, գործում է ինտերնետ կապը:

Ներդրվել և աշխատում է Dasaran.am

ծրագիրը, ըստ որի մուտքագրվում են պահանջվող ցուցանիշները: Ամբողջությամբ լուծված է
աշակերտների դասագրքերով ապահովվածության խնդիրը, վարձավճարները հավաքագրվել
են 99%:
Դպրոցներում

հաջողությամբ

ներդրվել

է

շախմատ

առարկան,

բոլոր

դպրոցները

ապահովված են անհրաժեշտ գույքով և դասագրքերով: Մարզի քաղաքային 5 դպրոցներում
ներդրվել է <<Ազգային երգ ու պար>> առարկան: Նոր ուսումնական տարում <<Ազգային երգ
ու պար>> առարկան կդասավանդվի մարզի բոլորև դպրոցներում, որի համար ներկայումս
վերապատրաստվում են 40 ուսուցիչներ:
Ամեն

տարի

փետրվար-մարտ

ամիսներին

անցկացվում

են

դպրոցականների

առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական և մարզային փուլերը 16 առարկաներից:

Այս

ուստարում նրանցից 52-ը մասնակցել են հանրապետական փուլին, որոնցից 11-ը
արժանացել են դպիպլոմների և գովասանագրերի:
Դպրոցներում

սահմանված

կարգով

անցկացվել

են

9-րդ

և

12-րդ

դասարանների

ավարտական քննությունները: Մարզային ենթակայության դպրոցներում 9-րդ դասարանն
ավարտել են 424, իսկ 12-րդ դասարանը 360 շրջանավարտներ:
Անցկացվել է հերթական ատեստավորման համար 115 ուսուցիչների վերապատրաստման
դասընթացները որոնք կազմակերպվել են Կրթության ազգային ինստիտուտի Վայոց ձորի
մասնաճյուղում: Մարզի 8 դպրոցներում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության կողմից
ներդրվել են ռոբոտաշինության լաբորատորիաներ, որը մեծ խթան կարող է հանդիսանալ
աշակերտների տեսական գիտելիքների ստեղծագործական կիրառման ուղղությամբ:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ մարզի սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, զոհված
զինծառայողների, աշխարհազորայինների և սակավ ապահովված ընտանիքների 195
դպրոցահասակ երեխաներ կհանգստանան Հանքավանի <<Հասմիկ>> ճամբարում:
Մարզի դպրոցներում բարձր հիմքերի վրա է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության
դրվածքը: Բոլոր

դպրոցներն ապահովված են ուսումնական զենքով:

Կրակային պատրաստության համար սահմանված գրաֆիկով մարզում տեղակայված
զորավարժարանում

աշակերտների

համար

անցկացվել

է

հրաձգություն

ավտոմատ

զինատեսակից:

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
1

Միջոցառման անվանումը

Ծախսերը

Հայրենասիրական երգերի և ազգագրական պարերի փառատոն

Պետ. բյուջե
300000 դրամ

2

Երգչախմբային փառատոն

Պետ. բյուջե
340000 դրամ

3

Ֆրանկոֆոնիայի օր Վայոց ձորում

Պետ. բյուջե
205000 դրամ

4

Եվրոպական ժառանգության օրեր

Հովանավորներ

5

Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված մասայական

Հովանավորներ

միջոցառումներ(Մայիսի – 1, Մայիսի – 8, Մայիսի – 9)
6

Մանկական թատերական փառատոն

Պետ. բյուջե
300000 դրամ

7

Լուսանկարիչների ցուցահանդես <Մշակութային Վայոց ձոր> թեմայով

Պետ. բյուջե
250000 դրամ

8

Երեխաների պաշպանության օրվան նվիրված միջոցառում

Հովանավորներ

9

<Մշակութային կանգառ> ծրագրով Թ. Ալթունյանի անվան երգի –պարի

Պետբյուջե

անսամբլի համերգը
10

Նկարչական ցուցահանդես <Ցուցահանդեսային կենտրոն> ՊՈԱԿ-ի

Պետբյուջե

կողմից
11

Ֆիլմերի ցուցադրություն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից

Պետբյուջե

Սպորտ
Միջոցառման անվանումը

Ծախսերը

1 ՀՀ անկախության 26-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 26-րդ
մարզական խաղեր (Մարտ- մայիս)
2 Հանրակրթական դպրոցների Ազգային ժողովի գավաթի

Պետ. բյուջե,
հովանավորներ
Պետ. բյուջե

խաղարկություն; 1-6 դասարանցիներ (Մարտ- մայիս)
3 Զոհված ազամարտիկ Վ. Վարդանյանի հիշատակին նվիրված

հովանավորներ

բռնցկամարտի հուշամրցաշար
4 Դպրոցականների սպորտլանդիա 1-3 և 4-7 դասարանցիների միջև

Պետ. բյուջե

5 Դպրոցականների <<Մինի Ֆուտբոլի>> հուշամրցաշար նվիրված

հովանավորներ

Լյուդվիգ Հովհաննիսյանի հիշատակին
6 ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար <<Լավագույն նախադպրոցական
հիմնարկ>> մրցույթ (Մայիս- հունիս)

Պետ. բյուջե

7 ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար <<Լավագույն մարզական

Պետ. բյուջե

ընտանիք>>մրցույթ (Հունիս- հուլիս)

Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ `

Ա. Ղազարյան

