ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ^ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈԻԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Լ Ր Ա Մ Ա

Ն

ք. Սանփսւնակերսւ

2012-2013 ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐ^Ա ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ,
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՍԱՆ,
ԱՆՑԿԱՑՍԱՆ ԱՇ1սԱՏԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՍԱՆԱԿԱՑՈԻՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՍԱՍԻՆ

<<ձանրակրթության մա սին» Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքի 30-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 11-րղ ենթակետին համապատասխան'

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ'
1. հաստատել 2012-2013 ուսումնական տարվա գիտելիքների ստուգման, ավարտական,
պետական

ավարտական

քննությունների

կազմակերպման,

անցկացման

աշխատակարգը և ժամանակացույցը' համաձայն հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության
«Լ ո ւս ա ր ա ր »

թերթի խմբագիր Ս. Խաչատրյանին' հաստատված աշխատակարգը և

ժամանակացույցը տպագրել պաշտոնաթերթի առաջիկա համարում:
3.

հրամանի

կատարման

հանրապետության

հսկողությունը

կրթության

ե

վերապահել

գիտության

Լեռնային

նախարարի

Ղարաբաղի

տեղակալ

Մ.

Մ. ԱՄՐՅԱՆ

հավելված'
Լեռնսցին Ղարաբաղի հանրապետության
կրթության ն գիտության նախարարի
2013 թվականի

1ի N ^^Հհրա մա ևի

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
2012-2013 ՈԻՍՈԻՍՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄՈՎՈՐՈՂԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ,
ԱՂԱՐՏԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

1. հանրակրթական

հիմնական ծրագրեր

հաստատություններում'

անկախ դրանց

ենթակայությունից և ուսուցման լեզվից

իրականացնող

ուսումնական

կազմակերպաիրավական

(այսուհետ'

ձևից,

հաստատություն), 2012-2013

ուստարվա ուսումնական պարապմունքներն ավարտվում են 2013 թվականի մայիսի 24ին' ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ' 1-ին դասարանների, առնվազն 32
ուսումնական շաբաթ' 2-րդ դասարանների և առնվազն 34 ուսումնական շաբաթ' 3-12րդ դասարանների համար:
2. հունիսի

1-22-ր հաստատությունների 4-րդ,

անցկացվում են համապատասխանաբար'

9-րդ ն

12-րդ դասարաններում

գիտելիքների ստուգում, ավարտական և

պետական ավարտական քննություններ: Քննություններր սկսվում են առավոտյան ժամր
1100-ին: Սովորողները հաստատություն են ներկայանում ժամր 1000-ին:
3. Մինչև

մայիսի

22-ը

հաստատության

տնօրիեություեը

ուսուցիչեերիե,

համապատասխաե դասարանների սովորողներին և երաեց ծևողևերիև ծանոթացնում է
Լեռնային Ղարաբաղի 2,անրսւպետությաև

կրթությաե և գիտությաե նախարարի

(սւյսուհետ' Նախարար) 2013 թվականի ապրիլի 25-ի N 90-Ն հրամանով հաստատված
«Ուսումնակսւև հաստատությաև սովորողեերի կողմից կրթակաե ծրագրերի յուրացմաե,
ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման և
ավարտմաև» կարգին և սույն աշխատակարգին:
4. Ուսման

մեջ

գերազաեց

առաջադիմությաե

համար

Լեռեայիե

Ղարաբաղի

2,աերսւպետությաև կրթության և գիտությաե ևախարարությաե գերազանցության մեդալի
(այսուհետ' Մեդալ) հավակնորդ սովորողները թույլատրվում են քննությաե' համաձայև
Լեռեային Ղարաբաղի հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություև
(այսուհետ' Նախարարություև) ևերկայացված վերջևակաև ցուցակի:

5. Քննությունների միջև ընկած օրերին դասավանդող ուսուցիչները սովորողների
համար

քննական

առարկաներից

կազմակերպում

են

կոնսուլտացիաներ'

հաստատության տնօրենի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:
6. 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգումն անցկացվում է.
«Մ ա յր ե ն ի » առարկայից' հունիսի 3-ին (թեստ) և «Մ ա թեմա տ իկա » առարկայից'
հունիսի 5-ին (գրավոր):
Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում' «Ռ ուսա ց լե զ ո ւ» առարկայից (թեստ)'
հունիսի 7-10-ն ընկած ժամանակահատվածում:
1)

Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքները կազմում են հաստատության

մեթոդմիավորումները'

ըստ

Նախարարության

գնահատման

ն

թեստավորման

կենտրոնի (այսուհետ' ԳԹԿ) կողմից մշակված նմուշների (առնվազն 3 տարբերակ):
Առաջադրանքների նյութն

ընտրվում է Նախարարության կողմից երաշխավորված և

2,աստսւտությունում գործածվող դասագրքերից:
2)

հաստատության տնօրենը հաստատում է առաջադրանքները, կնքում և ծրարում:

Ծրարներից

մեկը

բացվում

է

գիտելիքների

ստուգման

օրը

քննասենյակում'

սովորողների ներկայությամբ:
3)Գրավոր աշխատանքի կատարման համար տրվում է 90 րոպե, գնահատումը' 10
միավորային համակարգով:
4)

Գիտելիքների ստուգումն իրականացնում են դասավանդող ուսուցիչները և

տնօրենի կողմից նշանակված ներկայացուցիչը:
5)Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար
լրացուցիչ տրվում է 30 րոպե' ապահովելով երեխայի կարիքին համապատասխան
պայմաններ:
7.

9-րդ դասարանի ավարտական քննություններն անցկացվում են.

1)

«.ձսւյոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից' հունիսի 5-ին (գրավոր),

քննությանը տրվում է 120 րոպե:
2)

«Բ նա գիտ ություն»

«Աշխարհագրություն»)

(«Ֆ ի զ ի կ ա »,

առարկայից'

«Ք ի մ ի ա »,

«Կենսաբանություն»,

աշակերտի ընտրությամբ,

հունիսի

8-ին

(գրավոր), քննությանը տրվում է 120 րոպե:
3) «Մ ա թեմա տ իկա » առարկայից' հունիսի 12-ին (գրավոր), քննությանը տրվում է
120 րոպե:
4) «Օ տ ա ր լե զ ո ւ» («Ռ ո ւս ե ր ե ն », «Ա ն գ լե ր ե ն », «Ֆ ր ա ն ս ե ր ե ն », «Գ երմա ներեն»
և այլ լեզուներ) առարկայից' աշակերտի ընտրությամբ'
քննությանը տրվում է

90 րոպե:

հունիսի 15-ին (գրավոր),

5) «£սւյոց պատմությոնե»

առարկայից' հունիսի 19-ին (գրավոր), քննությանը

արվում է 120 րոպե:
6) « Ռուսաց լե զ ո ւ» առարկայից' ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար'
հունիսի 22-ին (գրավոր), քննությանը արվում է 90 րոպե:
8. 12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններն անցկացվում են .
1) «2,սւյոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից'

հունիսի 3-ին (գրավոր),

քննությանը արվում է 120 րոպե:
2)

«Բ նա գիտ ություն»

«Աշխարհագրություն»)

(«Ֆ ի զ ի կ ա »,

առարկայից'

«Ք ի մ ի ա »,

աշակերտի

«Կենսաբանություն»,

ընտրությամբ-

հունիսի

6-ին

(գրավոր), քննությանը տրվում է 120 րոպե:
3) «Մ ա թեմա տ իկա » առարկայից' հունիսի 10-ին (գրավոր), քննությանը տրվում է
120 յտպե:
4)

«Օ տ ա ր

«Գերմաներեն »

լե զ ո ւ»

(«Ռ ո ւս ե ր ե ն »,

«Ա ն գ լե ր ե ն »,

«Ֆ րա նսերեն»,

և այլ լեզուներ) առարկայից' հունիսի 13-ին (գրավոր), քննությանը

տրվում է 90 րոպե:
5) «£սւյոց պատմություն»- առարկայից հունիսի 17-ին (գրավոր), քննությանը
տրվում է 120 րոպե:
6) Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար սահմանվում է քննություն «Ռ ո ւս
գրականություն» առարկայից (բանավոր): Քննությունն անցկացվում է քննաշրջանի
ընթացքում, քննության անցկացման օրը որոշում է մանկավարժական խորհուրդը:
Քննական

հանձնաժողովը

ստեղծվում

է

հաստատության

տնօրենի

հրամանով'

առարկայական մեթոդական միավորումների անդամներից:
9. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար
լրացուցիչ տրվում է 30-ից 40 րոպե' ապահովելով երեխայի կարիքին համապատասխան
պայմաններ:
10. 9-րդ և 12-րդ դասարաններում քննություններն անցկացվում են ԳԹԿ-ի կազմած
թեստերով, գնահատումը' 20 միավորային համակարգով:
11. Քննության սկիզբը հայտարարվելուց հետո ուշացած սովորողների մուտքը
քննասենյակ արգելվում է:
12. Մովորողը քննություններին ներկայանում է անձը հաստատող փաստաթղթով'
անձնագրով կամ ծննդյան վկայականով:
13. հանրակրթական հաստատությունների մտավոր հետամնացություն ունեցող
սովորողների գիտելիքների ստուգումը ն ամփոփումը կատարվում է'
անհատական ուսուցման պլանների (ԱՌւՊ):

համաձայն

14.

«Ֆ իզկուլտ ուրա »

առարկայի

քեեություեեերը

կազմակերպվում

են

հանրակրթական մյուս առարկաների քննություններն սկսելուց առնվազն 5 օր առաջ:
«Ֆ իզկուլտ ուրա » առարկայի ավարտական և պետական ավարտական քննություններն
ընդունվում են հաստատության տնօրենի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից'
հետևյալ կազմով, հանձնաժողովի նախագահ, դասավանդող ուսուցիչ և հանձնաժողովի
երկու անդամներ:
Քննություններն

անցկացվում

են'

համաձայն

Նախարարության

կողմից

հաստատված' Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների
9-րդ

և

12-րդ

քննությունների

ավարտական

նորմատիվային

դասարանների
պահանջների,

«Ֆ իզկուլտ ուրա »
գնահատումը'

10

առարկայի
միավորային

համակարգով:
Երեկոյան ն հատուկ հանրակրթական դպրոցներում (բացառությամբ' օժանդակ
դպրոցների) նույնպես գործում է սույն աշխատակարգը' պահպանելով ավարտական
դասարանների համապատասխանությունը:
15.

Քննական

գրավոր

աշխատանքները,

մինչև

դրանց

ստուգման ավարտը,

պահպանվում են քննական հանձնաժողովի նախագահի մոտ,ապա սահմանված կարգով
արխիվացվում:
16. Քննությունից բացակայած կամ ուշացած Մեդալի հավակնորդ սովորողը զրկվում
է Մեդալ ստանալու իրավունքից:
17. Մեդալի հավակնորդները քննություններին ներկայանում են անձը հաստատող
փաստաթղթով' անձնագրով, ծննդյան վկայականով կամ հաստատության տնօրենի
կողմից տրված տեղեկանքով (լուսանկարի առկայությամբ):
18. Ավարտական և պետական ավարտական քննությունները կազմակերպվում են
ավարտական քննական կենտրոնում:
19. 9-րդ դասարանի «ձա յո ց լեզու և հայ գրականություն» և «Մ ա թեմա տ իկա »
առարկաների ավարտական քննությունները կազմակերպվում են կենտրոնացված
կարգով' Նախարարի հրամանով հաստատված քննական կենտրոններում:
20. Քննական կենտրոե է դառնում յուրաքանչյուր հաստատություն: հաստատության
տնօրենը կամ նրան փոխարինող անձն ի պաշտոնե տվյալ ավարտական քննական
կենտրոեի ղեկավարե է:
21. Քննակաե կենտրոնում քննության ընթացքը կազմակերպելու համար քննական
կենտրոնի ղեկավարը կարող է նշանակել օգնական, հերթապահներ:

22. Քննական կենարոնի ղեկավարը մինչև քննության օրը
կամ ԳԹԿ համացանցային

ԳԹԿ ներկայացուցչից

կայքի միջոցով ստանում է տվյալ քննական կենտրոնում

քննության կազմակերպման համար անհրաժեշտ պարագաներ (բացի թեստերից):
23. Քննասենյակներում քննության

ընթացքը կազմակերպելու համար քննական

կենտրոեի ղեկավարը նշանակում է քննության ընթացքի կազմակերպիչներ, ովքեր չեն
կարող լինել տվյալ քննական առարկայի մասնագետներ:
24. Մինչև 30 սովորող ունեցող քննասենյակում աշխատանքները համակարգում են 2
կազմակերպիչ: 30-ից ավելի սովորող ունեցող քննասենյակում առաջին 30 սովորողների
համար' 2 կազմակերպիչ, մեկական

կազմակերպիչ'

յուրաքանչյուր հաջորդ 30-ի

համար, ևս մեկ կազմակերպիչ' վերջին 20 և ավելի սովորողների համար:
25. Քննական կենտրոնի ղեկավարը քնևասենյակի կազմակերպիչներից մեկին
նշանակում է պատասխանատու կազմակերպիչ, որը համակարգում է քննասեևյակի
կազմակերպիչների աշխատանքը:
26. Քննական կենտրոնի ղեկավարը կամ օգնականը քննությունը սկսվելուց մեկ ժամ
առաջ կատարում է կազմակերպիչների գրանցում և վիճակահանությամբ բաշխում
կազմակերպիչներին' ըստ քննասենյակևերի:
27. Սովորողների մուտքը քննասենյակ սկսվում է քննական կենտրոնի ղեկավարի
հրահանգով:
28. Սովորողը մոտենում է վիճակահանության

սեղանին և վիճակահանության

թերթիկի միջոցով որոշում իր նստարանի համարը: Կազմակերպիչը սովորողների տվյալ
խմբի ցուցակում գրում

է սովորողի ազգաևունը,

անունը,

հայրանուևը, անձը

հաստատող փաստաթղթի տվյալները, վիճակահանված նստարանի համարը: Սովորողը
ցուցակում ստորագրում է իր տվյալների տողում' «նստարանի հա մա րը» սյունակում:
29. Քննասենյակում կայացած վիճակահանության արդյունքի համապատասխան'
երկրորդ կազմակերպիչն օգնում է սովորողին' գտնելու իր տեղը, և չի թույլատրում
տեղափոխություններ կատարել:
30. Քննությունը սկսվելուց առնվազն երկու ժամ

առաջ

քննական կենտրոնի

ղեկավարը ԳԹԿ ներկայացուցչից ստանում է քննական թեստերի փաթեթները:
31. Քնևությունը սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ քննական կենտրոնի ղեկավարը
քննասենյակի պատասխանատուին տալիս է յուրաքանչյուր խմբի համար նախատեսված
փաստաթղթերի փաթեթը' բացի թեստերից:
32. Ավարտական քննություններիև սովորողներին չի թույլատրվում քննասենյակ
բերել բջջային

հեռախոսներ

կամ

կապի այլ միջոցներ,

ուսումնական և այլուդեցույց-ձեռնարկներ:

տետրեր,

դասագրքեր,

33. Սահմանված ժամկետում գրավոր աշխատանքը չավարտած սովորողներն այն
հանձնում են անավարտ վիճակում:
34.

Սովորողի'

ղեկավարը

քննասենյակում

տեղավորվելուց

կամ օգնականը քննասենյակ է բերում

Քննասենյակի

պատասխանատու

քննական

կենտրոնի

քննական թեստերի

ծրարները:

կազմակերպիչը

հետո

ծրարները

ցուցադրում

է

սովորողներին և ներկա այլ անձանց (ծնողներ, հավատարմագրված դիտորդներ)' նրանց
ուշադրությունը հրավիրելով ծրարների փակ և ամբողջական լինելու հանգամանքի վրա:
Ծրարը(ները)

բացելու

համար

պատասխանատուն

հրավիրում

է

աոաջին

նստարանին(ներին) նստած սովորողներից մեկին: Աոաջին շարքում սովորողների
բացակայության դեպքում'

հրավիրվում է սովորող այլ շարքից: Ծրարների բացման

մասին նշվում է արձանագրության մեջ:
35.

Քննասենյակի

պատասխանատուն

տեղեկացնում է քննասենյակում

(կազմակերպիչը)

սովորողներին

վարքի կանոնների պահպանման, ինչպես նաև

բողոքարկման տեսակեերի մասին: Քնեասեևյակում քևևությաև աեցկացմաե կարգև
ըևթերցելուց և սովորողևերիև ցուցումևեր տալուց հետո կազմակերպիչեերը բաժաեում եև
թեստերը: Սովորողը, թեստը ստաևալուև պես, թեստի շապիկի համապատասխաև
մասում գրում է քևևասեևյակի և իր ևստարաևի համարը: Թեստերի վերջեակաև
բաշխումից հետո պատասխաևատու կազմակերպիչը հայտարարում է քևնության
սկիզբը, տևողությունը և գրատախտակիև ևշում է քևնության սկզբը և ավարտը:
36. Քևևասեևյակից սովորողը կարող է դուրս զալ միայև խիստ աևհրաժեշտությաև
դեպքում' քևևասեևյակի պատասխաևատուի թույլտվությամբ և միջաևցքի հերթապահի
ուղեկցությամբ:
37. Խմբի կազմակերպիչը ավելորդ (չօգտագործված, խոտաևված) քևևակաև ևյութերը
հաշվարկում, արձաևագրում է, իսկ քևևությաև ավարտից հետո փաթեթավորում և
հսւևձևում է քևևասեևյակի պատասխաևատու կազմակերպչիև:
38. Թեստի բովաևդակությսւև վերաբերյալ սովորողի հարցերը չեև քևևարկվում:
39. Քևևությաև ըևթացքում ի հայտ եկած տպագրակաև

կամ այլ թերություևևեր

ուևեցող թեստերը փոխարիևվում եև ևորով:
40. Քևևությաև
ժամաևակ

ըևթացքում սովորողևերի կողմից աոաջադրաևքևերի կատարմաև

քևևասեևյակևերում, բացի կեևտրոևի ղեկավարից և կազմակերպիչևերից,

կարող եև ևերկա

գտևվել Նախարարությաև, շրջվարչակազմերի, Ստեփաևակերտի

քաղաքապետարաևի և Գ Թ Կ ֊ի ևերկայացուցիչևերը:
41. Քևևությաև ավարտից 30 րոպե աոաջ քևևասեևյակի պատասխաևատուև
սովորողևերի

ուշադրություևը

հրավիրում

է

ժամաևակի

վրա

և

հիշեցևում

սւռաջադրաևքևերի պաաասխաեները համապատասխան ձևաթղթերի վրա անցկացնելու
մասիե:
42. Սովորողի կողմից սույն ընթացակարգի պահանջեերը խախտելու կամ դրանց
չենթարկվելու դեպքում քննասենյակի պատասխանատուին իրավունք է վերապահվում
մեկ անգամ նախազգուշացված սովորողին, քննական կեեարոնի ղեկավարի հեա
համաձայնեցնելով, հեռացնել քննասենյակից:
43. կեռացվող սովորողից վերցվում են

քևնական նյութերը, պատասխանների

ձևաթղթի էջի վրա գրվում է' «կեռացված է քենությունից»: Քննասենյակի և խմբի
արձանագրությունեերի մեջ գրաեցվում է այդ փաստը, հեռացվող սովորողի համարը,
հեռացման պատճառը:
44. Քնեությաե օրը չեերկայացած սովորողը քենություն է հանձևում.
1) հիմնական դպրոցի

(մինչև 19 տարեկան) սովորողը' օգոստոսի 20-30-ն ընկած

ժամանակահատվածում:
2)Միջնակարգ դպրոցի (մինչև 19 տարեկան) սովորողը' հուլիսի 2-8-ը և (կամ)
օգոստոսի 20-30-ը ըևկած ժամաևակահատվածում:
45. Քննության համար նախատեսված ժամանակի ավարտին սովորողը հանձևում է
իր թեստը և ստորագրում իր անվան դիմաց: Եթե սովորողն ավարտել է աշխատանքը
սահմաևված ժամանակից շուտ, ապա նա կարող է այն հանձևել և, ստորագրելով իր
աևվան դիմաց, դուրս գալ քննասենյակից: Քննությաև համար հատկացված ժամանակի
ավարտիև կագմակերպիչևերը սեղաևևերից հավաքում եև քննակաև թեստերը:
46. Պատսւսխաեատուև թեստերը քննությաև արձաևագրությաև հետ հաևձևում է
քննակաև կեևտրոևի ղեկավարիև: Քևնական կենտրոևի ղեկավարը, ևերկայացված
թեստերը վերահաշվարկելով, լրացևում է քևևակաև կեևտրոևում աևցկացված քևևությաև
վերջևակաև
բացակաևերի,

արձաևագրություևը,
քևևություևից

որտեղ

ևշվում

հեռացվածևերի,

է

որևէ

քևևությաև

մասևակիցևերի,

պատճառով

քևևություևև

ըևդհատածևերի թիվը (եթե կաև):
47. Քևևությաև ավարտից հետո սովորողևերի ցուցակևերը պահվում եև քևևակաև
կեևտրոևի ղեկավարի մոտ' մեկ տարի:
48. Քևևակաև աշխատաևքևերը ստուգվում եև

քևևակաև կեևտրոևի ղեկավարի

հրամաևով ստեղծված ստուգող հսւևձևաժողովի կողմից քևևությաև հաջորդ օրը' ժամը
1200-իև, ԳԹԿ համակարգչայիև կայքում տեղադրված թեստերի ճիշտ պատասխաևևերի
հիմաև վրա: Ստուգող հսւևձևաժողովի ևախագահև ի պաշտոևե 2,աստատությաև
տևօրեևև է:

49. 9-րդ դասարանում ստուգող հանձնաժողովի անդամների 50%-ր ափալ առարկայի
մասնագետներ են:
50. 12-րդ դասարանում ստուգող հանձնաժողովի անդամները չեն կարող լինել տվյալ
առարկայի մասնագետներ:
51. Քննական

արդյունքները գնահատելիս, քննական հանձնաժողովի անդամների

միջև տարաձայնություն առաջանալու դեպքում հարցը լուծվում է հանձնաժողովի
անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ' բաց քվեարկությամբ:
հավասար ձայների դեպքում վճռորոշ է '
1)

4-րդ դասարանում' դասավանդող ուսուցչի առաջարկած գնահատականը,

2)

12՜ՐԴ

դասարանի

ռուսերենով

ուսուցմամբ

դասարաններում

«Ռ ո ւս

գրականություն» առարկայի քննական հանձնաժողովի նախագահի առաջարկած գնա
հատականը:
3) Նշանակված գնահատականի հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի
անդամը(ները) արձանագրության մեջ կարող է(են) կատարել հատուկ նշում:
52. Գրավոր աշխատանքները գնահատելիս սևագրությունը չի գնահատվում:
53. Քննական աշխատանքների արդյունքները հրապարակվում են տվյալ քննության
հաջորդ օրը'

ժամը 1800-ից ոչ ուշ: Քննական կենտրոնի ղեկավարը ցուցակների

կրկնօրինակը փակցնում է քննական կենտրոնի մուտքի մոտ:
54.

Քննական

առանձնացվում են

կենտրոնում

քննությունների

արդյունքների

ցուցակներն

ըստ դասարանների, ցուցակները վավերացվում են ստուգող

հանձնաժողովի նախագահի կողմից:
55.

Արդյունքների

հրապարակումից

էլեկտրոնային տվյալները, ինչպես նաև

հետո

քննական

սույն կարգի

սահմանված թեսաերի բովանդակությանը վերաբերող

կենտրոնի

ղեկավարը

56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով
սովորողի կամ նրա ծնողի

(օրինական ներկայացուցչի) կողմից ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ
արձանագրությունները համապատասխան լիազոր մարմնի կրթության բաժնի միջոցով
ուղարկում է ԳԹԿ:
56. Բողոքը կարող է լինել'
1)Քնեությաե անցկացման կարգի խախտման մասին,
2)

Քննության արդյունքների հետ անհամաձայնության մասին,

3)Թեստերի բովանդակության մասիե:
57. Սույն կարգի 56-յպ կետի 1-ին ենթակետում նշված դեպքում սովորողը կարոդ է
բողոքարկել քննության պահին կամ ավարտից հետո' միեչև քեեասենյակից դուրս գալը'
բողոքը ներկայացնելով քննասենյակի պատասխանատուին, ով փոխանցում է այն

կենտրոնի ղեկավարին: Կենտրոնի ղեկավարը մեկ ժամվա ընթացքում քննարկում և
պատասխանում է բողոքը ներկայացնողին:
58. Սույն կարգի 56-րդ կետի 2-րդ

ենթակետում նշված դեպքում

բողոքները

ներկայացվում են ստուգող հանձնաժողովի նախագահին' քննության արդյունքները
հրապարակելուց հետո' 24 ժամվա ընթացքում:
Բողոքի քննարկման արդյունքները

ոչ ուշ,

քան

դիմումն ընդունելուց հետո

24

ժամվա ընթացքում, գրավոր ներկայացվում են դիմողին:
59.

Դիմումի

քննարկումից

հետո

կարող

է

որոշում

ընդունվել քննության

գնահատականի պահպանման կամ բարձրացման, ինչպես նաև իջեցման մասիև, որը
հրապարակվում է և ուղարկվում ԳԹԿ:
60. Բողոքսւրկմաև արդյուևքևերի հետ աևհամաձայևությաև դեպքում

դիմումի

հեղիևակը կարող է բողոքարկել վերադասությաև կարգով' Նախարարություև և (կամ)
դատարաև:

